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P R A E FATI O
I DE CODICIBVS

In codioes oollectionis quam olirn [AblmrZlg. rl. Bayer. Akari. ri. Wifss. F. 1o
(1934) 3'). 288] Sabbaiticam dixi, pi-imus docte atque sagaciter inquisiuit O. Günther
[Naclua al. Göát. Gas. zi. Wíss. 1894, 117 sq.]; quae disputauít, auxi correxique 1. c. hic
satis habeo breuiter codices quorum pliototypa mihi praesto fucre, recensere.

Siglo O cornmuni signaui eos codices qui eandem atque sine dubio primariam
collectionis fo1'1nam..exhibent: sunt hi

O* = codex Monacensis chart. 186, transcriptus, siout sub fine fol. 130' alia
manu notatum est, de codice bombycina bibliothecae s. Sophíae mense Octobri a. 6954
ind. vun, i. e. a. Chr. 1445 [non 1446, quoniam anni mundi Constantinopolitani a
Kalendìs Septembribus inoipiuntj.

O” -= codex Atlious Vatopedianus 620 s. X111: ; phototypis iam utor integris.
0° = codex Parisinus 418 chart. s. xvi [utitur littera g finali] ex bibliotheca Jo.

Huralti Boistallerii. inde transoripti sunt codices Vaticanus 832, soriptus pro Paulo
pontiñce nn, Vaticanus 1182, cuius marginibus adsoriptae sunt ab homíne docto
s. xvi: lectiones codicis O' [Vat. 1179], Ottobonianus 28.

O” = Codex Vaticanus bombyc. 1179 s. xnn; marginibus adscriptae sunt ab ho-
mine docto s. xvi: lectiones codioís Vaticani 1182. inde transcripti sunt codices Vindo-
bonensis 46, Parisinus suppl. 308, olim Palatinus 279, quo utebatur Binius in editione
principe [1618] actorum Graecorum ooncilii a. 536 [Lietzmann, Pcmly-Wzssowa RE II,
5oo. Biedl, Byz. Zeítschr. 37, 25].

Horum codicum Iibrarii seoundum quas rationes munere suo functi sint, facillime in
gestìs synodalibus quae colieetioni Sabbaiticae insunt, dispicitur. proxinie a communi
uterque archetypo distant av; plenissimos exhibent catalogos eorum qui adfuerunt epi-
sooporum uel monachoruin atque formulas subscriptionum, omittunt autem quae Latinis
litteris perscripta ei-ant, Codex a plerumque ita, ut spatio uacuo relieto aliquíd desiderati
sígnificet. codex e inter omnes optime seruauit Latina, sed subscriptiones abbreuiando
rnutilauit. Latina partim extant etiam in r, in omnibus episcoporum clericorum mona-
chorum eatalogis et nomina et subscriptiones pi-aeter pauca sunt omissa; 511 bfeflíssi'
:mum redaetae sunt depositiones 5, 34 p. 99, 29 - 101, 22. 104, 12 - 106, 11 atque
5» 93 _ IOI p. 167, 13-32. si igitur ipsam gestorum íormam respicis lectioilum
singularium ratione non habita, ai-chetypum codicum av proxime iudicabis abesse ab
origine, ceteros recensionibus quibusdam fuísse subiectos. quominus tamen min01'iS
aestimentur, obstant praeter Latina quae in e atque 1- seruata sunt, lectiones inlfifímis
codicis e hand raro unice uerae.

Proprius locus debetur codici Athoo '||31fipoov381 chart. s. siue xv exeuntis siue in-
euntis XVI; utitur littera finali 5. non indiligenter, quamuis non ad amussim accurato
descriptus est a Lambro in catalogo codicum qui in montis sacri monasteriis praeter
Lauram et Vatopedi extant. pi-imum innotuit per Paulurn Koetschau, qui in 1101. V
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editionis academicae Berolinensis operum Origenis [1913] usus est [ci p. CV] coilatione
quam a. 1902 I-I. Gelzer locorum Origenis Tíepì åpxãnv confecerat, quos Iustinianuå
edicto contra Origenem adnexuit [p. 208 sq.]. cum uel ex hac parua parte c011ecti0I115
Sabbaiticae codicem singularis pretii esse perspexissem, ab amico I-I. Lìetzmann sollertel'
adiutus id egi ut iuuenis doctissimus W. Eltester in monasteriurn 'llšfipcov dirigeretur-
qui a monachis, quibus summa debetur gratia, liberaliter receptus totius c01ìecti0n1S_›
optima phototypa coníecit praeclare de hac editione meritus. codex quem siglo I notaul
ab O eo Cliffert quod partes 1-3~co11ectionis omittit, epistulas ad Petrum Fllnonem
aliter collocat, in parte 5 non habet capitulationem et notam quae extant p. 25, 23 *'
27 10 inscri tioneslib 11, , P' e orum aut epistolarum mutat ue] de suo addit. ceterurn €1C1'i'
iiatus est de Codice qui arta cognatione cum exemplari codicis O' coniunctus eraf;
lectiones enim plerumque concordant eodemque modo atque in O* mutilati sunt
nomina catalogi atque depositiones quae extant 5, 34. 98-101. at si I non ahud esäßf
quam alterurn ex 1 * ' ' ' ' ` '@mP ai eiusdem stirpis cuius est O', opus non fuisset ltinere 101180 ut
eius accurata notitia caperetur. iam uero multas unus habet lectiones quas unice uerafi
esse quiuis fatebitur apparato uel obiter perlecto. inspiciatur ipse ille locus qui me siIT1U1
atque eum in uol. v Origenis operum legi, íecit attentum p. 208, 28. in O exhibentlll'
ETVUI Ö YÖVP ÈUTL C01'1`UPta sine dubio, in 0° inieliciter correcta in sivou dev šcfii Ti: uerufll
habet I sivon ö-n-sp êorí. acldantur e. g. 210, 9. 211, 17. 212, 12. p. 206, 1 unus I teste
ipse Basilio seruauit titulum orationis unde ecioga excerpta est, atque rectam quandam
lectionem p. 206, 16. conferatur etiam alia ecloga quae ex Basilio desumpta est,
p. 203, 28. 29. exemplari Latino epistularum Hormisdae [Co1I. Auell. 140. 237] coníir-
mantur quae in I leguntur p. 53, 40 [11-óc7\ou pro 1†óO\-n]. 55, 27. 37. 56, 13. 25 [YPCXI-\'
I-l<JI'ff-0'-I PIO 'ITP0fYl10<'1'wV]. 58, 4. ex gestis synodalibus addo paucis exemplis contenülå
p. 73, 7/8. 123. 77,11. 81, 21. 82, 23. 84, 8. 85, 19. 95, 19. 97, 20 110, 19 24 quoniam
uero istae onae lectiones a codice gemello O' alienae sunt, debentur correctori exem-
plaris quod transcripsit I; illum uero non meliora tantum consuluisse exempla, sed etiam
coniectura usum esse haud raro bona, saepe etiam mala minime desunt loci qui demon-
strent. nescio an similiter iudicandum sit de codice 0°, quippe qui et optimis lectionibuß
et coniecturis emineat; hand raro bona communia habet cum I, cf. B- 8- 53› II [t°_5t(É
Cxemplfifi Lafinüi- 76› 17- 77, I3- si quis uero quaerat cuius åeneris homines :fuerint isti
correctores, in Lambri catalogo perlustret quae continet Codex I; plurima inuenlßf Clufu?
ad ius ecclesiasticum pertinent. deinde inspiciat notas marginales, quflß Pfimus Édlëh
ex codicibus 0° [p.135, 3. 139, 16. 141, 15] et O' [p. 135, 32. 179, 18]. ibif=11J110miI1@ “ms
ecclesiastici perito agitur de causa Anthimi patriarchae Constantinopolitani; P- 1793 IS
mentio fit Nicolai Muzalon, qui postquam de Cypri archiepiscopatu in monasteriuin
fugit, in thronum Constantinopolitanum euectus est a. 1147 et per quattuor annos 111
eo consedit. sunt quibus mouear ut Theodorum Balsamonem patriarcham Antiochenurn
ab adnotationibus illis non alienum fuisse censeam, impedior tamen temP°1`U_m h°m_m
iniquitate quominus altius in has res inquiram. quaecumque autem felicior C11115 efuent'
hoc constare mihi uel nunc uidetur iuris ecclesiastici peritos s. xii et X111 operam colle?-
tioni Sabbaiticae dedisse ut textum emendarent siue antiquis exemP1fi1'ibUS adhlbms
siue ex coniectura. '

Codicis totam praeter Iustiniani edictum collectionem continentis locum .tenet
uersio Latina [A] quam primus publicauit Merlinus in altero tomo Conciliorum editionis;
Merlinumrepetiit a. 1551 Crabbein altera concitionvivi oMN1vn'mM o1:NenAL1vM QV-AM PART I'
cvtmuvivi editione, qua usus sum, quoniam codicem uersionis per multos annos mulflä-
que Iocis frustra quaesiui. quin facta sit medio aeuo ab homine Graeci sermoms Pafum
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perito, nulla est dubitatio. ecce aliqua ex multis exempla inscitiae: p. 30, 1 eúocyåóv
uouocrmpíow ~ 'eaagomm monasteriomm; 50, 22 ù1†o6m<ö3v -¬-rrounpôôv ~75er ma-
lígnos sujaposítos sibi; 31, 32 ôcšicuöév-ri 'rc'-“ov süosßâov ù|.1cT›v ìxvãnv ~11.esiíg1Ta pia digita
jagqfgmflfi; 73, 7 êv Tååi 1rpso'[5U*rspic01 f-«in aøztíqmftqig; 76, 17 i-3'|TsTpÉ1T1]o'ow ~ c01me:I'ta-
fi-mi! se; 88, 10 81on<ó\pcxv-reg ~ dílam'aue1'mzi; 95, 8. 98, 21 ôrrrò 01<1'1vfi§ ~ 656 MEN-1'í0;
96, 12 o'Tr|7\11'EU9ÉvTES ~ sciølßiíí 97› 23 'ITPÖS Tò 'rrcxpicrrócoevov f--« ad assciszfmzdu-m siue
102, 27 ~ ad assisteøztiaøn siue 128, 17 tbg -¬ -n~qpÉ0¬-n ,-._, adsiqìigwít; 101, 23 eìxoúv-rcov
.-_» rãomestifcomm; 104, 13 Muévoc ~ yåmtmn; 107, 18 “ôpóruorroç ~ vmlnerís; 107, 29 öi-
Knv o:i)(L\0<7\f-iT1`¢°V 7\C¢|3E`ív ~accz'75e1fe causam ca;btz'u.a1zdí. accedunt Latinitatis medii
aeui certa uestigia: 40, 7 Àsòooópov = strata; 62, 26 ëšopmflév-rei; ~ banmfi; 78,17
ouoqmqaoi siue 113, 12. 127, 31 oú|.\\|fnq›o1 ~ consententíatim'; 92, 12 ëqmqiiouévwv
Siflß 141, 33 '\Pfl<|›13öuEv0f ~ semfemšiamz 123, 2 wnqngóuaea ~ smtentiau1I†mis; 97, 23
ëw òrnsqaócvßn ~ senteøztíams asset; 82, 13 šponnoôévreg ~ 1'›1'ou/zìszfonatí; 82, 34 ànšowç ~
efnmwdíate; 83, 5 švoiv-rico; êxóvroav ~ c0ntra1'1Iantz`Ims; 83, 14 sùxócpio-rov ~ regmtffa-
Öfzßmš 92, 32- 103» 24- 106. 13 ,\'U0V ""-' 0015511; 95, I4. 96, 9 cir|'ró7\s1\.}›\v ~ ca1'est-ia1n..
istum' barbariae thesaurum in Occidente confectum esse certum est, quo autem loco,
conicere non audeo. neque tamen inntilis erat labor eum cum Graeco textu conferre;
translatus enim est ex codice stirpis 0° et antiquiore et hic illic meliore quam codex
recentissimus Parisinus 418. inprimis bonae Iectionis indicium est consensus inter
A et I, cf. e. g. 39, 15. 41, 37., 42, 26. 43, 28. 85, 9. -91, 26. 93, 9/10. 95, 25. 106, 21.

Particulas collectionis exhibent codices
P = Vaticanus 1455 bomb. s.xnn. egi de hoc codice t. 11 1, 2 p. vini sq. inde a

i. 235'-~ f. 234" uacuum est ~habet epistnlam Iohannis Constantinopolitani ad
Iohannem I-Iierosolimitanum [5, 28 p. 76]; epistulam eiusdem Iohannis ad Epiphanium
Tyrium [5, 29 p. 77] ; responsum Iohannis I-Iierosolimitani ad Iohannem Constantine-
politanum cum subscriptionibus [5, 30 p. 77]; f. 237' epistnlam Epiphanii Tyrii ad
synodum Constantinopoli peregrinantem cum subscriptionibus et acclamationibus
[5, 31. 32 p. 80]; terminatur in p. 90, 25. proxime accedit ad O” siue ad O".

B = Barberinus 578 olim Sinaiticus s. xi. de eo latius egi t. Ir 1, 2 p. vu sq."
post Chalcedonensia quae illic enunieraui, habet f. 237:

o-úuoöoç È. ôzvcxylvcboxs-:cn 1'] oúuoöoç ocü-rn Kupiorxñi -1-63v d7\on<'rc'I›v [cf. 1. c. p. vm]

öpoo 'rficr ócyíoco' Kofi ¦.1syó:?\110" ouvóöou Tño Korròr 'rfiv ß0to'17\i5ot 0uvs7\0oúo"qo' 1Tó?\w Korròz
_ 'roü Buoosßoüo crsufipou Koti Tíôv 'rà Öuoioc oa°J'rc'ì'›1 q›povr|c1ówT0›v 0rips'rucó`åv '

“O 69/1cb'rcx'ro§ Kcxì ucxkcxpidrrocrog Trcxtpiápxnç Mnvãg si-:few ñ oumrocpoüocx - si1TÖr-
-rm [p. 110, 8/9]: -

'H ócyíoc oúvoöoç einsv' Ei mi -n vsdrrepov _ qzuxcão šviéifroc [p. 110, - 113, 171-
secuntur acclamationes fere eaedem atque eae quas transcripsi t. 11 l. c. p. VIII; il? fifle
adflümllr 'ñusío Bè ~n`1v eüosßñ 1-rio-nv 1<porro\'}\›1-so -ròu šv Tpiócöi Bsòv fiuåöv c'rn'ou'1o'rcncr
5°§Ö*3°l-lëv uüv Keri dei Kocì sio' -roùo omìâóvoro -réìv cxìrbvcov. àufiv.

Eadem extant in cod. Vallicelliano F 22 s.xv, de quo cf. quae exposui t. 11 1. c.
p. vn.

D = codex Vaticanus bomb. s. xnn. est codex Nicetae Choniatae siue Acominati,
cf. inscriptio quae extat f01_ 1 Søyucn-n<-ì] -rrcxvo1†?\ícx Toü Xcoviórrou, sequitur longa in-
scriptio, cuius finem facinnt Kofi E-r-apo: -rwòc °rrovn6é\rroc -rrocpè: Toü os|50co-roü vu<†'\'r(cx) TOU
Xr.ov1c5r*r(ou) Toü Kocì ysyovóros ënì -rc'›3v Kpícrswv êq›ópou ysvmoü š-rrì -roü (secuntu1'1itt@I`E\ß
ligatae quas non extríco), ë-nei-rcx öè Korì 7\oyo6é1-ou 'róãv oexpš-roav. ibi extant
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f. 253* Lpñqaoo šnupcxvíou -rroc-rpiócpxou xcovorocv-rivou1ró?\scoç Kocì 'rñç švönuoúonç
cruvóöou Korrè: osßfipou Kofi gcoòpoc xorì -irérpou: -- inc. “H švöquoüooc àyíoc oùuoöoç slrrsv-
sì Kofi T1 vsdzrrspov - ñ åroëßsior 0:ù1'0ü [p. 110, 24_1II, 28]

f. 254- tpñqaoo unvãì -mzx-rp1ê:p)(ou Kcrròc osßfipou mi 'rré-rpou Kccì gcoópocr _ inc.
“O à}'1o'JTcrroo' Kocì ucrxorpltlirorroç oiicouusvikòo' c'rp)(1sTrío'KOTroo' Kocì Trc:Tplcitp)(1]o' |.rr|v6:o'
si-nav' ìcoòcuuou 'roü 820-rrsoiou - Lyuxorìo êviév-ro: [p. 111, 29- 113, 17]

f. 255*' àvaßsucrrlouòo dvôiuou u'q†po'rro?\i"roU Tporrrsgoüuroo: _ inc. lTo7\7\c'›"J1.=
Trcrpoßëxoecov _ 1<oc8o7\u<0ü Trpoo"nyopioco [p. 178, 18 -- 180, I4]

f. 257' Ö c'ry|rb-rc›:-ro; Korì ucxkctpicb-rorrocr oixouuevlkòo' ò:p)(1s'rrio*§<o'rroo" Kocì 1'rocTp1-
òcpxi-|o~ unväo ai-rre: -roü c›p_o- †'1uc'€~.›v Er È -Kad ñusíç Korroxpivousv: -- ori ù-rroypcxqaorí [ipsae
subscriptìones desunt]: - [p. 180, 15 -_ 182, 6]

f. 258“ 1*; öiórroršio ìoucr-rwiocvoíj [3c:<oi7\écoç 1-:on-òc cìuüíuou oeßfipou -rré'rpou Kocì
gtoópcx: - inc. šv òvóuom Seo-rróa-ou E )É _ -rño ßccoiìtsioco Ksxupcouëvor: - f1 Baio: úrrro-
ypcnpfi: -- [p. II9, 26 _ 123, I2]

sequitur epìstula Iohannis Hierosolimorum ad Iohannem Constantinopolitanum
[5, 28 p. 76], qua iam non usus sum, et florilegiurn dogrnaticum copiosurn, f. 302' 'nepì
-rñç ël-c-mo oxrvóöou. ~

Ceteri codices quos adhibui, non collectionis Sabbaiticae ipsius, sed sìngularum
partiurn sunt. de codice Borbonico 11 B 15 bibliothecae Neapolitanae anathernatísmos
habente, qui in fine sunt edictì contra Origenem, egi t. 1 1, I p. x sq.

De ceteris codicibus, qui ab ipsa collectione alieni sunt, sub iis agetur capitibns,
ad quae pertinent.

II DE COLLECTIONIS TE-'MPORE ATQVE INTENTIONE -

Inter ea quae continet collectio Sabbaitica, latissimum occupant spatium gesta
synodi quae iussu Iustiniani a. 536 Constantinopoli contra Anthimum neque minus
contra Seuerurn Petrurn Zooran congregata est, ultimum locum obtinet edictum contra
Origenern, quod ab eodem imperatore ad Menarn Vigilium Zoilum Petrurn patriarchas
[cf. 208, 18 sq.] destìnatum Hierosolimísqne mense Februario a. 542 publice propositum
est teste Cyrillo Scythopolitano in uita Sabae 86 p. 192, 13 editionis meae [Texts fi-
Un-ts1's. 49, 2]. inter synodum- illam anni 536 edictumque contra Origenem artum ex-
tare rerum hominumque conexum demonstraui in libro quem modo commemorauí,
p. 388 sq., quae hic quam breuissime repeto. magnam partem imprimis eorum quae
ab illa synodo anno 536 contra Seuerum et consortes decreta atque ab Iustiníano per
constitutionem quae extat et 5, 41 p. 119 sq. et in Nouella 42, sancita sunt, habuerunt
mon asteriorum quae erant in deserto sub I-Iierosolima, apocrisiarii qui uel ante synodum
inde ab anno 535 Constantinopoli peregrinabantur. delegati erant partim ex lauris
Magna et Nona, quas Sabas multis annis ante condiderat, qua de causa olim [Zafftsc}n'.
ƒ. øwatestamentl. Wifssefl-ssh. 25 p. 75] collectionem monachis Sabbaiticis atti-ibui atque
Sabbaiticarn nuncupare pergo, quamuis hoc nornen non ex orrmi parte apturn congruulrb-
que interim intellexerim. nam non Sabae tantum Magna et Nona Laura, sed etiam
alia quae Sabas ipse non condiderat, apocrisiarios cielegauerunt monastería Theodosii,
Martyrii, Firmini, turrìum in campis qui ad ostiurn Iordanis sunt. quae paene omnia
Origeniastae ex Nona Laura, antique suo seminario, dìuagati occupauerunt, quorum
duces inter delegatos illos extiterunt duo Nso?\c:up1Eó†o:1, Leontius c0gn0mineBy2antius
Theodorusque Ascidas atque pro mercerie strenuae operae quam in synodo anni 536
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defensioni synodi Chalcedonensis [cf. Cyrilli uit. Sabae 83 p. 188, 28] uel ut accuratius
secundum illorum temporum dictionem loquar, quattuor synodorum contra Seueri
machinationes dederunt, gi-atiam acceperunt imperatoris illos fainiliaritate intima
dignati Theodorumque etiam ad archiepiscopatum Caesareae Cappadociae promo-
uentis. at Gelasius anticus Sabae discipulus, qui statim post synodum antumno a. 536
Magnae Laurae praepositus est [Cyrill uit. Sabae 84 p. 189, 13], pro recta ficle non con-
tra Seuerum tantum Acephalosque, sed etiam iortius contra Origeniastas certandurn
esse ratus quadraginta Orígeniastas de Magna Laura eiecit. inde acris exorta est rixa
inter monachos deserti Hierosolimitani, dum initio a. 542 Origeniastai-um machina-
tiones supprimere uísum est Iustiniani edictum contra Origenem. eclogas et ex patri-
bus et ex iP50 Ofiãßflfl desumptas quibus pro disputationis fundamentis imperator
utitur, neri non est dissimile suppeditatas esse libello quem Gelasius et Sophronius prae-
positus Theodosii coenobío obtulerunt Petro patriarchae I-Iierosolimitano atque ille ad
imperatorem destinauit. huius dupiicis aduersns Seueruin Acephalosque et Origeniastas
certaminís monumentum esse collectionem quam appellaui Sabbaiticam, ante pins decein
annos probasse mihi uisus sum et nunc uideor, neque casu accidisse putauerim, ut col-
lectio statim post initium exhibeat illum ipsum locum Basilii quo Tlieodorus episcopus
Petrae olim monachus coenobii Theodosiani prooemiurn encomii in Theodosium deco-
rauit. faeilis probabilisque igitur coniectura esse uidetur collectionem Gelasii Sophro-
niique auspiciis compositam esse siue ipso anno 542 siue non muito postea. nam simul
atque Theodorus inuitus edicto subscripsit, imperatorern theologi laureae iníelicitcr
studiosum callidissima machinatione quaestioni implicauit trium capitulorum, quae
contra imperatorem non aliter quam ipsam synodum Chalcedonensem defendencla
sibi esse Gelasius et Petrus patriarcha censuerunt. huins nero inntilis uanique conatus
in collectione ne minimum quidem extat uestigium, imrno aptc iusteque cam puram
putam apologiam synodi laudemque Iustiniani illam uindicantis dixeris. mira est
gestorum synodalium clispositio. priore loco posita est uitirna. actio qua Seueri et con-
sortes condemnantur, secundo quattnor priores de Anthimo, quibus praeinittitnr Iustini-
ani constitutio [p. 125, 5~7], etsi posterior est ultima actione, quae omnibus ceteris in
collectione praecedit. cuius inconcinnitatis explicatio est haec quod prior gestorum in
collectione pars exhibet ipsa gesta synodi Constantinopolitanae, altera gesta synodi Hie-
rosolimitanae in qua lectae atque receptae sunt actiones de Anthimo, praemissa autem
est, sicut dixi, Iustiniani constitutio qua uniuersa synodus Constantinopolitana sancita
est. conñrmatur igítur opinio quam supra exposui collectionem in Palaestina esse com-
positam, sed oboritur quaestio quomodo factum sit ut ultima actio contra ternporum
ordinem praeponeretur. quod non casu quodam contigisse, sed certo quodam collect-oris
consilio institutum esse apparet ex capitulatione quae gestis 5, 1. 2 p. 25, 28 sq. PIHG*
missa est, et scholio 5, 3 quo actionum synorlalium constitutionisque tempera accurate
Inotantur. res ipsae ita processerunt. postquam apocrisiarii monasteriorum deserti
Hierosolimitani constítutionem quae d. 6. m. Aug. a. 536 ab imperatore snbscripta est
[P- 123-14] Gf Menae patriarchae litteras [5, 48] quibus adiuncta sunt geâfil Simo”
dalla [P-125, I], Hierosolima portaueruut [p. 123, 28], congregata est Hierosolílrlífi
9- Peffo Patriarcha synodus episcoporum trium Paiaestinarum d. 19. m. SeP'L'- 536
iP- 123» 16 SQ-l atque lectae sunt illo die constitutio et quattuor actiones pri01'ßS SYUUCU
C0nSfaUfin0P°1ifP111H@, dilata est in alium diem lectio ultimae actionis, quíPP@ quae
dudum nota sit patriarchae episcopisque Palaestinis [p. 125, 32]. facile suppletur gesta
ultimae actionis statim post illius diem, qui erat d. 4. m. Inn. a. 536, ab apocrisiarus
monasteriorum deserti I-Iierosolimitani ad Petrum patriareham I-lierosolima esse desti-

Acln énncilierlmzx eecumenicorum. Turn. III b
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nata, antequam ipsi redierunt constitutionem uniuersaque gesta port antes, quoniam iis
Petroque patriarcliae condemnationis magis intererat Seueri et consortium quam An-
thiini. eandem ob causain is qui collectionem composuit, ipsa ultimae actionis gesta
priore posuit loco, actiones de Anthimo ita distulit ut synodo Hierosolimitanae in-
sererentur. ceterum etiam ultra progressus esse uidetur. toti collectioni inscripta sunt
l'Ipou<-ru<ò: -rño' ócyicxo 1-réu-rr-mo 0-uvóöou -rño šv i<covc›~'rcxv'nvou1†ó?\e\ Trpocxßeio-qo [breuius
Tño šv \<covo~-ronrnvou-rró7\ei ôryíoco uéuirmo o-uvóôou O°]; quae inde in I deriuatae sunt
quattuor librorum insciiptiones, nullius sunt usus, nisi eius ut illam quam modo ex-
scripsi, antiquitus esse traditam manifestent. neque dubium est quin ab ipso illo qui
collectíonem composuit, inscriptio sit concepts.. neque enim quisquam ausus -esset
synodum anni 536 quintam dicere, si praecessisset synodus quinta uniuersalis anni 553;
collectionem nero illa antiquiorem esse cum ex eis quae supra exposui, constat, tum inde
quod edictum anni 542 contra Origenem exhibet neque decreta concilii uniuersalis
contra Origenem Didymum Euagrium. monachi igìtur deserti I-Iierosolimitani qui
collectionem composuerunt quamquam non eo progressi sunt, ut synodum appellarent
uniuersalem, tamen cam quattuor conciliis adnumerarunt uniuersalibus non sine quadam
ratione, quoniam non sicut moris erat in synodis episcoporum Constantinopoli peregri-
nantium, a patriarclia solo, sed iussu imperatoris congregata est, quod in uniuersalibus
conciliis fieri solebat; cf. p. 29, 22. 30, 4 sq. 128, I7 et íormulam quae praesci-ibi solet
catalogo episcoporum qui adfuerunt [e. g. p. 27, 17] 0-uveôpsuóv-rc.ov o<ü†€ó1 [patriarcliae
Menae] Kai ouvotxpooouëvcov Korròi eùo-eßñ i<é?\euo1v Toü q›i?\o)(pic'rou Korì Geoq›u?\éu<-rou ñpãav
ßo:o'i7\éc.oç 'louo-nviocvoü *rãiv óoim-rórrmv Korì 9soq›17\eo'rór†o›v š-rrio'Kó'rrr.ov. numero quinto
autem illam synodum dignati sunt, quoniam ultima actione praecipue per ea quae ex
eis quae Constantinopoli a. 518 gesta sunt, relccta et inserta id actum est ut auctoritas
quattuor synodorum Nicaenae Constantinopolitanae Ephesenae prioris Chalcedonensis
contra Acephalos firmaretur. pro qua auctoritate uel sub Anastasio imperatore a. 516
contra. Seuerum acriter certarunt monachi deserti Hierosolimitani, quando Theodosius
exclamauit coram magna multìtudine Hierosolimis congregata [Cyrill uit. Sabae 56
p. 152, 4]: s'i'nç où öéxs-ron 'ròxç 1-éoo-cxpocç ouvóôoug (bg -rà 'récrocxpoi s\'1ocyyš7\ioc, ëc-reo ócvóc-
Bsucx. similiter in supplicatione siue contestatione a Theodosio Sabaque ad Anastasiuin
destinata scriptum est [l. c. 57 p. 155, 18] ëv opóvnuq Kai uiow Trio-riv å'Xov-reg 6:1-rcxv-reg oi
-rñç àyíocç yñg 'rcxú-mg oìmfi-ropeç -réooorpózç -re åxyíuç ouvóöouç eùoq/ys7\ii<63i Xozpoucrñpi -rari-
unuëvocç ôuoöóšoug šv švì 'rrvsúucx-ri Kofi q›povñ|.\oc-ri örouévcoç Sešócuevoi.

Etiam diu post concilium uniuersale quintum synodus Constantinopolitana a. 536
quinta dieta est in synodico codicisßarberinì 578, cf.supra p.v11 nescio an ex hac ambi-
guitate orta sit consuetudo utriusque synodi gesta in unum coniungendi, cuius consue-
tudinis exempla sunt descriptiones gestorum concilii quinti quae extant in deiinitione
synodi iconoclastarum anni 757 [L vu 421 = M xii: 236] et apud Pliotium in biblio-
tlieca cod. 18. denique non absona mihi uidetur esse coniectura exemplar Graec-um

t '1" I o a n ¢~ oges orum conci 11 uniuersalis quinti ea. de causaperiisse, quod extabat collectio Sabba-
itica titulo quintae synodì decorata,

Cum ab iis qui gesta conciliorum Epheseni et Chalcedonensis redegerunt, ut in
1P11bi°Um edefßnful', mos esset introductus ipsis gestis epistulas uel alia quae apta

uidebantur, praemittere, etiam ii qui collectionem Sabbaiticam instituerunt, initio
qua-tt“°1' Sflfipta Uflfii generis initio ante gesta synodi anni 536 collocarunt atque primo
quidem 1000 6X111betui° Gregorii episcopi Neocaesarìensis confessio. meum erat oificium
textum edere qualem habuit collectio, neque ipsam coniessionem recensere, quod fieri non
potuit nisi codicibus plurimis aclliibitis non confessionis tantum, sed etiam uitae Gre-



Pnaasatrio XI
8°1"ü Éluam Gr_e8°I`íus Nyssenus conscripsit. ne tamen omne instrurrientum iudicii desit
lectfnílbus' adfecí praeter uersionern Rufini in hist. eccl. p. 955 uariarri lectionern ex
Cofhclbus Vatlcanìs quos olim ex illius bibliothecae catalogís enotaui, Vat. 1431 [RL
Cmus exemplar Alexandriae tempore Petri Mongi confecturn esse Oìim C`l~9111011S-tffiui
[Abh“dig' iz' B“3'~'fr. Akad. cl. T-Tfiss. xxxii 6 p. 132 sq.], Vat. 720. 2029. 48 ope photo-
typmum Contuil- sequitur Iocus ex Basilii or. 15 non accurate excerptus, de quo
Supra P' nm €813 1'-leinde,ut maximaepartis collectionis intent-io manifesta fiat, symbolum
Chalcedüflense' ad symbola quae illi inserta sunt, Nicaenum et Coiistantinopolitanum
Confemnlur quae Exposui Zeítschr. ƒ. neutestameiztl. Wiss. 25 13- 73 Sci- quarto denique
10°C) efštant decefìl litterae ficticiae ad Peti-um Fullonem, quae commodius erit capite
proprio tractai-e_ _

Iii Di-1 izrisrvus ricriciis an Paravia Fv1.i.oNsivi
Pltterarum Hd Petrum Fullonem de trishagio recensiones extant tres, antiquissiina

WI eP1Stu1arum› quam in proecdosi [A bímdíg. ci. Bayer. Akad. cl. Wiss. N_ F_ 10
p. I25 Sq.] _appe1laui collectionern Vaticanam, nunc iterum edo in appendice p. 217 sq.,
1181510 Latina viiii epistularum collectioni Vaticanae lectionibus magis quam tem-
pore Proxima- qlläe extat in collectíonibus Auellana et Berolinensi [cf. Abi:-iidlg. etc.
P- 284 Sf-l-l ef Pfëleclare edita est ab O. Guentlier in Corpore scriptt. ecclesiast. Latin.
Vínd°b°nen5í 35 p. 162 sq., tertia et recentissima x epistularum, quae inserta est
collectioni Sabbaiticae [5, 4]. '

Collectionis Vaticanae unus ad proecdosin praesto mihi erat codex Vaticanus 1904
b0mbYCim15 ex Uilriis partibus conligatus; ea in qua est epistularum collectio, scripta
€511 a- 58I4i1'1d- IIII [= a. 1315/6]; cf. Abkiuílg. etc. p. 288. codici imprimis in epistula 2
male Il-abito mulüäque locis illegíbilí nunc accessit socius qui illius uolneribus medicinain
9-ff]-Int- Codex Athens Vatopedianus 236 s. xi [A]. praeterea Londinii reppei-it H. G.
0PítZ Uefslonem Syriacam epistulae 7 in codice Musei Britannici Or. 8606 [cf. Zez'tsc}i.r.
1'- *'l-¢f-f-3e$5“'m€"f5- Wiss. 33, 18 sq.] miliique pliototypum comrnunicauit.

C018?-Cfíofliå Sabbaiticae codicibus praeter phototypa completa codicis O" et co-
dißem I acffieåsit in epistula 5, 3 vii codex Vindobon. Iiist. gr. 127 mernbr. s. xii, de
quo cf. Abi:-adlg. em p_ 289 -,~,q_

In 11°C Afltorum t. in recentissimam epistularum recensionem íuisse edendam
Patel; famfin 011111 collectionis Vaticanae proecdosin ope codicis A corrigere atque sup-
Plefe lícefßß inf-1111 iterum edendam esse in appendice censui. neque tamen in 11216
femP0TU1`fi 11€C€SSitate a me impeti-ani ut iterum de ti-isagií formula eiusque uicissí-
tudiníb'-15 C°Pi0Se dissererem, sed satius duxi grauissima tantum ex eis bi-euiter repe-
t*`3f@› quae Olim prolixe enarraui [Abkfl-dig. etc. p. 242 sq. 247 sq.]. formula ßnüqua
'5::71°5 Ö eEÖ'5› 59/105 ìoxupóg, öcyiog c':6ò:v0i-roç, šìiénoov ñuôìç primo inuenitur in acclama-
twnibus quae P1'01atae sunt ab episcopis diocesis Orientis in fine primae actíonis con oilií
Chalcedmlefífiifi d- 8. m. Oct. a. 451 [Act. Conc. t. ii p. 195, 30]. tria illa uocabula 1.100€
Sancfus Pfaedicata nihil alind esse nisi periplirasin uocatiui xúpis atque ad unum
C}1TíS'fiU1'I1 Iêferenda et per se mariifestuin est et multis testimoniis iìrmatur. lictllf
iãituf the°1°8i'aB Antiochenae aduersariis post åißóivcn-og addere ó cr†0iupc›Jf'3'EìS 51' fiflaš-
f-111051 “'31 t@mP01"& concilii prioris I-lpheseni fieri solere episcopi ab Iolianne Antiocheiio
ad -comitatuin delegati queruntur in Iibello, ni iallor, conscripto a Tlieodoreto [Afi-
COHC- 1 I› 7 P- 72, 37]. postquam ecclesia Antiochena, ubi semper primaria et recta
interpretatio formulae ualuit, potitus est aposchista Petrus Fullo, additamentum iäftlfl
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XII PRAEFATIO

ò o'ruupc.o6siç 81' ñuäç in liturgiam ecclesiasticam introductum est. at compluribus annis
antea formula Constantinopoli sub episcopo Proclo recepta est, ut ferebatur, ex reuela-
tione quadam occasione terrae motus puero per angelum facts.. ibi formula non ad
Christum, sed ad trinitatem relata est, quo additamentum ó crrcxupcoßsiç 81' ñuãg ex-
cludebatur; post cìôórvorroç enim, quo significabatur spiritus sanctus, locum iam non
habebat. ex hoc interpretationìs discrimine, cum monachi Orientales Seuerum secuti
Constantìnopoli peregrinarentur formulamque cum additamento in processibus et lita-
niis publìce canerent, rixae cum monachis urbis regiae additamenturn perosis atque
seditiones etiam graues armis 511 et 512 ortae sunt. his temporibus, nulla tamen rerum
quae accíclerunt, ipsarum 1-atione liabita collectionis Vaticanae epistulae 1. 3-7 fabri-
catae sunt a monachis barbarae oi-iginis siue G1-aecum siue Latinum sermonem paruin
edoctis, tamen Graece balbutiendo pium zelum effundere non ueritis. his miri sane
generis commentis etiam mirabilior inti-usus est centauricus quiclam fetus, epistula 2,
de qua iam certius iuclicari potest quam licuit in proecdosi [Ab}mdlg. etc. p. 296 sq.].
postquam initio quinque episcopos secundae Syriae a Siluano diacono Sedis apostolicae
[p. 218, 27 'nicrrecoç interpolatum est pro Kcxôšöpocç] salutari per codicem A constitit,
euanescunt omnes dubitationes quin epistula quae incipit p. 218, 29, re nera scripta sit
non, sicut olim opinari licebat, ab ipso Hormisda papa, sed ab eius-diaeono, quem optime
decet prooemium excusationibus plenum quod ausus 'sit episcopos aclmonitionibus
adire. scripta est epistula, postquam Ioliannes et Sergius [p. 219, 21 cf. Coil. Auell. 139
p. 567, 6] a monacliis Syriae secundae delegati preces illorum obtulerunt I-Iormisdae
papae [Co11. Auell. ep. 1391. responsum [Coll. Auell. ep. 140] a se ipso conscriptum papa
dedit Iohanni Sergioque ad iratres in Syriarn poi-tandum die 10. ni. Febr. a. 518; addidit
epistulam suo iussu a Siluano cliacono conscriptam qua episcopi Syriae secundae mone-
bantur ut monachorum exemplum imitarentur legatosque Romam rnitterent, cf. epi-
stulam ad Iohannem patriarcham Constantinopolitanum eorundem Cyri Zoili Seue-
riani Cosmae Eusebii, qui initio huius epistulae salutantur, et quae de illa exposui
Ablmdlg. p. 296 sq. denique non mirum stilum diaconi non eundem esse atque papae
ipsius; descriptio ipsa persecutionis quae imminere dicitur parti Chalcedonensem
fidem confitentiurn quamuis exaggerata tamen apta est ultimis Anastasii temporibus.
genuina epistula mutilata est; pannus ex altera parte decerptus nescio quo modo de-
latus est inter salutationem ipsiusque epistulae initium [p. 218, 28]; finis epistulae
interiit. suppleta est, ni fallor, ab epistularum ad Petrum Fullonem collectore disputa-
tione ficticia papae Romani cuiusdam contra henoticon ipsumque imperatorem
Anastasium; Oziae exernplum p. 221, 4 desumptum est ex Honnisdae epistula ad
monachos {Coll. Auell. ep. 140 p. 582, 1g]. sequitur inuectiua contra theopaschitas et
additamenturn ó cr-rocupcoßelç 81' ñuãcg iormulae trisagii acliectum, quae ab epistulis
íicticiis contra Petrum Fullonem et sententiis et sennone longe distat, sed ea inten-
tione eoniecta est, ut uniuersum opusculum, et epistula genuina Siluani et supplemen-
tum fictum epistularum ad Petrum Fullonem corpori insereratur.

Monachis deserti Hierosolimitani conti-ouersia de trisagii formula non erat ignota.
nam Sabas quo tempore [kal. Iul. a. 501] dedicata est ecclesia s. Mariae in Magna
Laura, prohibuerat monachos Armenios ne trisagion eanerent cum Petri Fullonis addi-
tamento [Cyrill. uit. Sab. 32 p. 118, 1 sq.], Cyrillusque Seythopo1ita['p. 118, 12] mentionem
facit clamnationis ficticiae Petri per Felicern papam Romanum [Coll. Vat. ep. 7]. ceterum
Iustinianus quoque imperator in dissertatione quam a. circa 541 destinauit ad monaehos
circo nonurn miliarium apud Alexandi-iam habitantes [AbImdlg. d. Bayer. Akad. d.
Wíss. N. F. I3 13. 41,7 Sq. = PG 86, II4I] inuehitur in Seuerum quod trisagion
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non ad trinitatem, sed ad unum Christum rettulerit, cf. epistulam quae íertur Felicis
papae p. 231, 5 sq. at iis qui collectionem Sabbaiticam composuerunt, neque anti-
quissirnuni epistularum ad Petrum Fullonem corpus iam praesto erat neque exemplar
G1-aecum uersionis Latinae, sed recentior illa collectio quae in codicibus extat OI. in
eani receptum est corpus anticum quod extat in collectione Vaticana praeter ep. 2, ita
tamen ut hic illic dura barbaries aliquantum mitigaretur. praeterea hand paucas bonas
lectiones antiqui eorporis in hac recensione seruatas esse quae in duobus codicibus
illius corporis corruptelas subierunt, non est eur mirabile et absonum censeatur. denique
collectioni antiquissimae, quamuis in Vaticana desit, adiudicanda est epistula Iusticinì
qui fertur episcopus Siciliae [5]; habetur enim in uersione Latina [3] nec sententiis ser-
moneque ab antiquissímis epístulis cliscrepat. at ipsa nouae collectionis intentio non
maniíesta fit nisi in tríbus eis epistulis quae corpori antique adieetae sunt, Aeaeii
[vin] et priorem Felicis [vini] epistulas fingendi ansampraebuit corporis antiqui ep. 7
[cf. p. 18, 6 eum- p. 230, 28 et p. 230, 14], atque ex eodem epistula deriuata est ea qua
Felix fingitur Zenonem monuisse ut Petrum Fullonern ex Antiocliia urbe expellat [x].
senno commode fluens neque impolitus longe distat a barbarie figmentorum antiqui-
orum ; desunt incultae ipsarum rerum inscitiae índicia, immo, ut unum afieram exem-
plum, apparet aliqua certe notitia eorum quae Zeno redux gessit, ut fidem Chalcedonen-
sem restitueret [cf. locum p. 25, 20 sq., quem nunc domum ope coclicis I intellegentiae
reddere licuit]. irnprimis uero notatione digna est noua quaedam uituperatio Petri
Fullonis, quae etiam fortius premitur quam trisagii formulae nouatio. legitur in epi-
stula 1 collectionis Vaticanae [p. 217, 15] ei; Tñç -rpu:'x8o§ êcrrìv švocvßpao-rrtficrocg 'lncroüg ó
Xpiotóç. additur tamen Ö 'ôè cr-rorupòç -:repi -rò ôcvßpcbrrwov 'roü Xpicrroü ysyévnworí Ts
mi 'mm-eús*rou. tecte atque in praetereundo et hic pugnatur contra iormulam quae est
mms da mlnííatß jbassus [cf. Act. Cone. t. mi 2 p. vir sq.] et in epistulae 6 eiusdein
collectionis [p. 228, 37] sententia conclicionali sì sig 1-ñg 'rpiéxôog óvrréßocvs, -rrffóg où yåyové
uo-rs Buòrç 11 1-pu:'xg; at in eis epistulis quae in collectione Sabbaitica adiectae sunt, aperte
atque etiam acerbius trisagii nouatione uituperatur illa formula quae est sl; Tñç -rpiócöoç
-rrcrßdw, cf. p. 18, 38 ššerpórrrnç i<cx*r<`x 'ròv "Apeiov Kofi 'A11-oluvócpiov Ãéymv -ròv ëvcr -rfiç
'rpióröoç uocßsiu, p. 19, 18 'rò Àšysiv -ròv ëucc 'rñç 'rplóröoç 'rrcxtisiv ösíxvumv orù-ròv Tòv ?\ò)/ov
'11'oc6n'róv, p. 21, 5' štókunouç sirrsiv ö-rl Ö sig Tfiç _ . _ 'rplócöoç 'rò 'ncitßog frrréusivs, ibid. 33
'ròu *rfiç 'rro?\u6Eiorç Àóyov ut] Kpócruve Stò: 'roü Àéyew 'rsßvómou 'ròv Evo: -rfiç Tpicìöoç, p. 23, 9
škötöcicoxelç . _ _ Ãêyelv . . . ÖTI Ö si; Tñg 'rpiózöoç órrrëßocvev, öcrng šcrrìv cxùròç ò Geòg ÃÖYOS,
denique p. 24, 22 Ãšysiv È-róìimqoev -ròv ëuoc -rñg 'rpiózöoç -rò Trcicfloç 'rò úrrèp †'1|.i€ôv \`m'0-
ueivou si; -:hu 'rñg ôeórnrog oücrícxv Kc(-ròc T1"|v 'Apsíou Kofi 'A'n'o7\wo:píou Kofi Eùvopiou
Trcxpócöotnv. primum cle ista formula controuersia orta est inter monachos Scythicos,
i. e. Gotliicos Maxentíum et consoi-tes atque legatos quos Hormísda papa anno 519 in-
eunte Constantinopolirn Clestínauit de communione inter ecclesias Romanam et C011-
Sfêlntillüpolitanam restituenda, inprimis Dioscorurn exulem Alexandrinum atque dia-
conum I-Iormísdae. cuius controuersiae uicissitudines olim prolixe enarraui [Act. Conc-
t. mi 2 p. vir sq.]. nihil probabilius quam illo tempore tres quae in collectione Sabba-
itíca aciiectae sunt epistulas falsicatas esse contra Maxentium et consortes formulam
quae est unus de siue ex trinitate passus, acriter clefendentes a monachis uel clericis Con-
stantinopolitanis, nisi de ipso Dioscoro cogitare mauis, ne minimum quidem fidei Ch alce-
clonensí adící debere obstinate contendentibus. at Iustini augusti nepos Iustinianus,
qui illdß ab iI1ífi0 illius regni res ecclesiasticas gubernabat, post aliquot cunctationes
atque uacillationes formulam probandam esse quoclam certe modo censuit in litteris
quas d. 9. m. Sept. a. 520 ad Hormisdam direxit [Co1I. Auell. 235 p. 715, 20] nobis mrleim'

. . - CActa conciliorum oecumemcorum Tom. III
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xml passim-lo
gzzofziaaa ƒrlms dei mm . . . Iesus Ckrístus ex mlfgíne .ilaria news, gnam gäraedvlcat
summus apostolomm em-ne passum [1 Petr. 4,1], resta da-.'c:z`t1-.sr mms iu. äríaitatc GW”
petra spffifzflugue sancte raga-are, mmestatrfsgue eius yfieiscm ' 3 ' - ze 3 ,;,.§m'_¢¢;:e_ , _ . ' am ma mmta e ex
mm mfidelater mzdwms. quibus prudenter papa d. 26. Mart, a. 521 ita reseripsit ut aperte
centra formulare non pugnaret, sed totam eontrouersiam ad synodica, i. e. ,Cl1alced0-
nensia decreta tomumque Leonis remítteret [Coll. Auell. ep. 236 13,718, IL 722, 9].
iterum exarsit rixa quando Cyrus de monasterio Acoemitensi Romarn p1.O.;ect-us cum
nonnullis sequacibus contra formulam pugnauif; iam Hero augustus solus Iustinianus
litteris ad Iohannem papam 1; d. 14. m. Mart. a. 533 missis pronuntiauit Ies-um Clzrístafi-i
._.£m:am.etum komímin ƒacefum aigue cmcšfixmn -.›.m¢.›,m, 3533 gamme at Cflflsßb'
stemitfaåis tríraátetís [Cell Auell. ep. 84 p. 323, 7, 27] postnlauitque ut quì hang 1-getam
fidem denegarent, condemnarentur. pal-uenmt buie placito et Iohannes [COIL Auell,
ep. 84 data d. 25 m. Mart. a- 534; cf. etiam Act. Cone. t. nn 2 p 206 sq.] et Agapetus
successqr [ibid. ep. 91 data cl. 18. rn. Mart. a. 536]. Iohannis 1-espeßrlsum cum 1ít1:@1”íS suis
in codicis alteram editionem [I 1, 8], quae in publicum edita est cl. 16. m. N011- EL- 534»
Iustmranus reeepit. neque monachos Palaestin os aliter atque imperaforem Sensisse testis
est Cyrillus Scythopolitanus in uita Sabae 38 P, 127, 22 nam-al-,do da duobus monacliiä
Nestorianis: un óuoloyoüvrss Kupícog Kofi xcc-rà: àìxfißam, 950-rókm, .,¬~.|,, ,fxyfw -,-fqpešvou
Mocpíow, å?\7\' oùös Èluq eluori 'rfiš EI)/ion; mi òuoouo-íou *rpiócöoç šrrpéo-ßeuou Xpicrròv TÖV Öf7W|'
Gwòv fisóv. negati igitur nequit monachos illos qui eelleetienem Sabbaífieam compo-
suerunt, cum tres illas epistulas operi suo inseruerunt, quoclam modo non imperatori
tantum, sed sibi quoque ipsis esse acluersatos. quod peceatum mihi quidem inde explicari
uicletur, quod collectionis Sabbaiticae auctores non tre t t ' t I sed t0fUIf1_ _ _ s an 'um epis u as, __
lllud corpus recentissimurn reeeperunt unico studio contra additamentum íifìåflgll
pugnandi tantopere abrepti, ut quas praetereainueniebani ` 'E' tra formulamI ,, , , 'inuec iuas con _quae est s 5111; -rpicxöeg irocôcov, prolatas suae intentioni grauiter nocere posse non ani-
maduerterent.

Ante lies uiginti quinque annos ipsis diebus quibus exarsit bellum infelieiter glo-
riosum, primurn uolumen [t. 1:11 2] Actorum Conciliorum in bl' ditum est. post

. pu icum eace a t ' - - - . -p m qu muis urpem tamen restitutam seditionesque internas profligatas ad opus
per quinque annos interi-uptum redii atque Acta Ephesena et Chalcedonensia ad finßm
percluxi. iam iterum Mars incultus Musas paene silere cogit' quod ego non obrnutui,
sed t ` '_ °munf' t'3_1-tmfn Potui t'31°mi"afe› Sfafßä debeo sinceras intrepido librario. praefa-
tmlílem et mdlces In fmefi allšusfiürfls esse coartatos et illi et mihi pondere simul senec-
tutis et belli oppresso condonabitur '

Monachiae mense Nouembri a. h, 5 xxxvlm

E. Schwartß
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“Εκθεσα πἱσῖεωιι Κατα όοτοκόιλυκμιν Γρηγορἱου ἐπισκόπου Νεοκαισαρεἱας
Εῖς θεός πατὴρ λόγου Ξὥντος, σοφίας ὑφεστὡσης καὶ δυναμεως καὶ χαρακτῆρος

ὰιῦἱου, τἐλειος τελείου γεννὴτωρ, πατὴρ υὶου μονογενους· εῖς κύριος, μόνος ἐκ μόνου,
θεός ἐκ θεοῦ, χαρακτὴρ καὶ εὶκὼν θεότητος, λόγος ενεργός, σοῳὶα τῆς τόόν όλων συστόισεως
περιεκτικὴ καὶ δύναμις της όλης κτὶσεως ποιητική, υιός αληθινός αληθινού πατρός,
αόρατος ὰορόιτου καὶ όὶφθαρτος ὰφθαρτου καὶ αθόινατος όιθανόιτου καὶ αὶδιος αιδἱου·
ἔν πνεῦμα αγιον, ἐκ θεοῦ τὴν ϋπαρξιν ἔχον καὶ δι' υὶου πεφτινός, δηλαδὴ τοῖς ἀνθρώποις,
εῖκὼν τοῦ υῖοῦ τελεἱου τελεία, ςηεοὴ Ξὼντων αὶτία, αγιότης αγιασμού χορηγός, ἐν ὥι
φανεροῦται θεός ό πατὴρ ό ἐπὶ παντων καὶ ἐν πασιν καὶ θεός ό υὶός ό δια παντων·
τριόις τελεἰα δόξηι καὶ όιιδιότητι καὶ βααιλεἱαι, μὴ μερηομἐνη μηδὲ απαλλοτριουμὲνη.
οὔτε ούν κτιστόν τι ἢ δοῦλον ἐν τῆι τριόιδι οὔτε ἐπείσακτον, ὡς πρότερον μὲν οὐχ ύπαρχον,
ὕστερον δὲ ἑττεισελθόν, οὔτε ούν ἐνἐλιπἑν ποτε υὶὸς πατρὶ οὔτε υὶἑόι πνεῦμα, αλλα ατρετττος
καὶ αναλλοὶωτος ἡ αὐτὴ τριόις όιεὶ.

Βασιλεὶου ἐπισκόπου Καισαρεἰας Καππαδοκἰας ἐκ τοϋ περὶ πἱοπεως λόγου

Ἡ όικτιστος ῳύσις καὶ όικαταληπτος ούσὶα, ιῆ αῖιτεξούσιος δύναμις, ἡ ῳυσικὴ αγα-
θόττις, τό 'όεοττοτικόν αξίωμα, ποττὴρ καὶ υὶὸς καὶ πνεῦμα ὅτγιον.

"Η όιγὶα καὶ μεγαλη καὶ οὶκουμενικὴ σύνοδος ἡ κατα θεοῦ χόιριν καὶ θἑσπισμα τὥν
εύσεβεστόττων καὶ ῳιλοχρἱστων ἡμὥν βασιλέων Οὐαλεντινιανοὔ καὶ Μαρκιανοϋ αὐγουστων
συναχθεῖσα ἐν τῆι Χαλκηῦονἑων μητροπόλει τῆς Βιθυνὥν ἑπαρχὶας ἐν τῶι μαρτυρὶωι

1 οὀὶὀὶὶ: Ωαερατἰ ὶτι Ωιιείἱιιιι ετ. Οεεσὶι. εἰ. Τκιιιιβςισιιύοἕε ι: 861.
2 Βειεὶὶ. ὶιοιιι. τς Ρ. :3τ ἐκεῖ πατῇρ καὶ υὶός καὶ αγιον πνεῦμα, ἡ ὲὶκτιστος φύαις, τό δεσποτικόν αξίωμα.

ὴ ῳυσικὴ ἀγαθότης, οί. Τὶιοοεὶοτ. ιιὶαι Τὶιεοιὶοεὶὶ Ρ. 3, 8 Πεεηοτ ὴ . . . μία οὐσία καὶ θεότης καὶ δυναμις πατρό5
καὶ υὶου καὶ αγίου πνεύματος. ἡ ακτιοτος ῳύσις, τό δεοττοτικόν αξίωμα

3 = ιι. Π ι, 322, 8-326, τι. υειτὶειτιι Ιοοτὶοτιοτιι, οικιπι ὶοὶ εκὶιιοτιιιιὶ, Με ιιοιι τοροτο

Ο [= ειοι·ν·], 1ιΧ.ΥΖ [οετιιιο ιιτὶ ι3], Λι' [± ῖἰιιιιιιιιε ὶο 1ῖιιεσὶ›ἐιι.ς Κἐι·σ}ιειι¿×αςεΙι.. Ιων. ν. .®:ῖι:ὶιι.ιιτι±·ιε-
Μοιιιιιιεεὶι Ρ. 955 εα., ιιεειυο ειεὶ 13]

ὶρεε. οοὶὶεαιὶο ὶτὶεοτὶὶοὶειιτ Πραιαικὰ τῆσ ἐν κωνσταντινουπόλει αγίαο πεμπτη; ουνόὶιου Οὶὶ
ΐίρακτικα τῆι: αγὶασ πὲμπτηα [δωτἐρασ Οι] συνόδου τῆσ ἐν κωνσταντινουπόλει πραχθεἱσησ ΟΠ*
ι 'Ἑκθεοις _ κατὰ ότιτοκαλυιριν [καὶ ἐιποκὰλυιμισ Οῃὶι] _ νεοκαισαρείασ ΟΑ πὶστισ όρθὴ του ΝεΥὰἶὶοὶ·'
καὶ θανιὶατουργου γρηγορὶου ἐπισκόπου νεοκαισαρεὶασ ῆν ἑόιδόιχθη Βια θεὶασ ιὶποκαλύιμεωα υπό του
Ευαγγελιστού 'Ιωάννου Η γρηγορίου ἐπισκόπου νεοκαισαρεὶαο του θαυματουργου ἀποκαλυκμισ καὶ
ὶ·ὶ'·"σ”ὶαΥωΥὶα Τιερὶ τριαδοα Χ. ἔκθεοισ πίστεως ῆν ό αγιοσ θεῖοσ εύαγγελιστῆσ καὶ θεολόγοσ ὶωαννησ
καὶ' ὲ”πὶο”ΤΡ0Φἢν τῆς παναγίασ θα τῶ αγὶω γρηγορίω τῶ θαυματουργὥ ὑπιιγόρεναεν Υ Θεοληία ῆὶ'
ἑὶ·ὶ'~ὶσ”'”αΥωΥὴθὶ'ι ὁ ι-ιὲΥασ γρηγόριοσ ό Θαυματουργὸς παρα τῆσ υπεραγὶασ θἦυ καὶ του Θεολόγου ὶωόιννου Ζ
2 ὑὶὶεσΐὡσὶισ Ϊἰ καὶε οπι. Υ 3 Ιδίου ΕΝ τἐλειοε νει- Ζ ιιονογεννοῦσ Ον νι εοὶοὶ
καὶ εὶσ Ζ 4.-ί5 όλων _ τῆς οτα. Υ 5 πατρός] θυ Ιἱ οιιι. Λι' 7 Καὶ ἐν Ζ εὶιλαδὶὶ ”'®ῖ'Ξ
ἀνθρώποις οιιι. Λε Βῃλαῆὴ οι-ὶὶ, 12 8 του οιτι. Ζ τελεἱα] καὶ Ζ 3ω·ὴ οτιι. Ν' Ροιιὶ ϋὶῖὶα
ὶιενςι κιιιόὶ ὰιὶίσ Ζ κοριινεν ιι ιι ενι επι Ζ Θεόςε οιν- -Μ ὁι αν- Οι" ιινεὶ νὰιιιωιὶ
ὶιειοοτ καὶ θα τόἦ το αγιον Υ το μήτε Υ απηλλοτριομἐνη Ζ ει τῆι οτο.-Οινν οὐχ οιυ- Ζ
το ούν] γὰρ Ζ ἐνὲλειπεν ΕΥ ποτε οπι. ΟΠ" τὸ ἦἕ Χ Ροεϊ ιινεἰἶιιὶϋ ὶὶἱιὶὶϋιιὶϋ ΟΜΕ
ιιὐἔὶιθιι Ειιιὶἐιὶθιι ιὶ Ιιὶ νονειε ειε ευειεα ούτε ὶκαὶ ΚΥ] δναε ὶνοναε Ἡ είε τειὰὶὶα ΒΧΥ κι καὶ Οὶό
ιὶ Οίὶ" ±7 ἀΥαθότι°ισ ούνοόος Οι ἢ: Φιν- Ο* 19 Χαλκιιδῦνὶωιὶ Ο" βὶίὶϋυὶωὶ' Οὶ

Ι*

1 Ωοτ. ι, αει

Ωοὶ. τ, 15
Ηοὶοτ. 1, 3
ε
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4 ΟΟΕΕΕΩΤΙΟ ΞΛΒΒΑἙΤΙΟΑ

τῆς όιγἱας καὶ καλλινίκου μόιρτυρος Εύφημίας ωρισε τόι ύποτεταγμενα. `Ο κύριος ὴμὥν
καὶ σωτὴρ ό Χριστὸς τῆς πίστεως τὴν γνωσιν τοῖς μαθηταῖς βεβαιων ἔφη εὶρὴνην
τὴν εμὴν δίδωμι ὑμῖν, εὶρὴνην τὴν ἐμὴν ἀφίη μι ύμῖν, ωστε μηδὲνα πρός τόν πλη-
σίον διαφωνεῖν εν τοῖς δόγμασι τῆς εύσεβείας, όιλλ' επίσης τό τῆς αληθείας επιδεἱκνυσθαι
κήρυγμα. ἐπειδὴ δὲ ού παύεται δια των ἑαυτοῦ ςιςανίων ό πονηρός τοῖς τῆς όιληθεία§ ὶὶ
επιφυόμενος σπερμασι καί τι καινὸν κατόι τῆς αληθείας εφευρίσκων αεί, διὰ τοῦτο ουνὴθωΞ
ό δεσπότης ημων Χριστός προνοούμενος τοῦ ανθρωπίνου γενους τόν εύσεβῆ τοῦτον
καὶ πιστότατον πρός 3ῆλον ἀνεστησε βασιλεα καὶ τούς όιπανταχῆι τῆς ὶερωσύνης πρὸς
ἑαυτὸν ὰρχὶποὺε' συνεκόιλεσεν, ωστε τῆς χόιριτος τοῦ παντων ὴμων δεσπότου Χριστοῦ
συνεργουσης πασαν μεν τοῦ ψεύδους των Χριστοῦ προβόιτων ἀποσείσασθαι λύμην, τ0ῖΞ
δε της αληθείας αύτὴν καταπιαίνειν βλαοτὴμασιν. ό δὴ καὶ πεποιὴκαμεν, κοινῆι ψἡφωι
τα τῆε °νλόινι°ι9 ἀνελόισαντες δόγματα, τὴν δε απλανῆ των πατερων ἀνανεωσόιμενοι πίστιν.
τό των τιη σύμβολον τοῖς πᾶσι κηρύξαντες καὶ ως οὶκείους τούς τοῦτο τῆς εύσεβείας
τό σύνθημα δεξαμενους πατερας επιγραςμόιμενοι, οίπερ είσὶν οί μετα ταῦτα εν τῆι μεγὰληι
Κωνσταντινουπόλει συνελθόντες -ιἦ, καὶ αύτοὶ τὴν αὐτὴν επισφραγισόιμενοι πίστιν.
οριΞομεν τοινυν, την τόιξιν καὶ τούς περὶ τῆς πίστεως των κανόνων απαντας τύπ0ν5
φυλόιττοντες καὶ ὴμεις τῆς κατα "Εφεσον ὰγίας συνόδου, ὴς ὴγεμόνες οί αγιωτατοι τὴν
μνήμην Κελεστῖνος ό τῆς 'Ρωμαίων καὶ Κύριλλος ό τῆς 'Αλεξανδρεων καὶ 'ὶωόιννης ὁ ής
Αντιοχὲων ὲτύγχανον, προλόιμπειν μὲν τῆς όρθῆς ταὶ όιμωμὴτου πίστεως τὴν ἔκθεσιν

των τιη αγιων καὶ μακαρίων πατερων των εν Νικαίαι ἐπὶ τοῦ τῆς εύσεβοῦς μνἠμι-ι§
Κωνσταντίνου τοῦ γενομένου βασιλεως συναχθεντων κρατεῖν τε καὶ τα παρὰ των ρν
αγίων πατερων εν Κωνοταντινουπόλει όρισθεντα πρός όιναίρεσιν μεν των τότε φυεισων
αίρεσεων, βεβαίωσιν δὲ τῆς καθολικῆς καὶ όιποστολικῆς ὴμων πίστεως: _

10
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Τὸ σύμβολον των εν Νικαίαι τιη ότγίων πατερων
ἴίιστεύομεν είς ενα θεὸν πατερα παντοκρόιτορα, ποιητὴν ούρανοῦ καὶ γῆς ὁρατων τε εε

παντων καὶ ἀορόιτων° καὶ είς ενα κύριον ”ὶησοῦν Χριστόν τὸν υὶόν τοῦ θεοῦ τὸν
|μονογενῆ, τὸν εκ τοῦ πατρός γεννηθἐντα πρὸ πόιντων των αὶωνων, φως εκ φωτός, θεὸν

αληθινόν ἐκ θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθεντα ού ποιηθεντοι, όμοούσιον τωι πατρί, δι' οῦ τὰ
πόιντα ἐγένετο, τόν δι” ὴμἴις τούς ανθρωπους καὶ δια τὴν ὴμετεραν σωτηρίαν κατελθόντα
εκ των ούρανων καὶ σαρκωθἑντα εκ πνεύματος ότγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου καὶ 80
ενανθρωπὴσαντα σταυρωθεντα τε ύπἑρ ὴμων ἐπὶ Γίοντἰου ὶ-ὶιλόιτου καὶ παθόντα καὶ
ταφἐντα καὶ ὰνασταντα τηι τρὶτηι ὴμεραι κατα τας γραφας καὶ όινελθόντα είς τούς
ούρανούς καὶ καθεςόμενον εν δεξιαι τοῦ πατρός καὶ πόλιν ερχόμενου μετὰ δόξης κρῖναι
ἔωντας καὶ νεκρούς, οῦ τῆς βασιλείας ούκ ἔσται τελος· καὶ εἰς τό πνεῦμα τό αγιον.
τούς δε λεγοντας 'ῆν ποτε ότε ούκ ῆν' καὶ 'πρὶν γεννηθῆναι ούκ ῆν' καὶ ότι εξ οὐκ όντων 86
εγενετο, ὴ εξ ετερας ύποοτόισεως ·ὴ ούσίας φόισκοντας είναι ῆ τρεπτόν ὴ ὰλλοιωτόν τὸν
υὶὸν τοῦ θεοῦ, τούτους ἀναθεματίςει ὴ καθολικὴ καὶ όιποστολικὴ εκκλησία: _

ωσαύτως καὶ των αγίων φῖι πατερων των εν Κωνοταντινουπόλει συναχθεντων

Τίιστεύομεν είς ενα θεόν πατερα παντοκρόιτορα, ποιὴτὴν ούρανοῦ καὶ γῆς όρατων
τε παντων καὶ όιορατων· καὶ εἰς ενα κύριον 'ίησοῦν Χριστόν, τόν υίόν τοῦ θεοῦ -ιο
τόν μονογενη, τόν ἐκ του πατρός γεννηθεντα πρό παντων των αὶωνων, φως εκ φωτός,

Ο [ = εοτν]
.ι ὲπίσησ αττασι Οε εοιτ.. οί. Ωὶιειὶοοεὶ. ς επεὶ Οι όιληθείασ Ο εύσεβείας Οιιεὶοειὶ. 8/ρ αρχη-

γούσ πρός ἑαυτὸν Οε το τοῦ ἦ Οίὶ ςοιτιι οἱ. Ωὶιιιὶεειὶ. ετ τὲ Ο δὲ Οὶιειὶοοιὶ. ες της αύ-
τῆσ Οκ οοιτ., οί. Ωὶιεὶεεθ. 26 τοῦ οπι. Ον 33 ἐκ δεξιὼν Ον 38 ωσαύτωσ καὶ Οε τό σύμβολον Οκ"
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θεὸν αληθινὸν ἐκ θεοῦ αληθινοῦ, γεννὴθὲνΤα ού ποιηθἐνΤα, ὁμοούσιον Τὥι παΤρί, δι' οῦ
Τα πανΤα ἐγένεΤο, Τὸν δι' ὴμας Τούς ανθρώπους καὶ δια Τὴν ὴμεΤέραν σωΤηρίαν καΤελ-
θὁνΤα έκ Τὥν οῦρανὥν καὶ σαρκωθένΤα ἐκ πνεύμαΤος αγίου καὶ Μαρίας Τῆς παρθένου
καὶ ένανθρωπὴσανΤα σΤαυρωθένΤα Τε ῦπἑρ ὴμῶν ἐπὶ Πην·ι-ίου Π`ιλαΤου καὶ παθὁνΤα
καὶ ΤαφένΤα καὶ ανασΤανΤα Τῆι ΤρίΤηι ὴμέραι καΤα Τας γραῳας καὶ ανελθὁνΤα είς Τούς ε
οῦρανούς καὶ καθε3ὸμενον ἐν θεξιαι Τοῦ παΤρὸς καὶ παλιν έρχομενον με·ι·α δοξης κρῖναι
3ὥνΤας καὶ νεκρούς, οῦ Τῆς βασιλείας ούκ ἔσΤαι Τέλος· καὶ εἰς Τὸ πνεῦμα Τὸ αγιον,
Τὸ κύριον καὶ Ξωοποιύν, Τὸ έκ Τοῦ παΤρὸς έκπορευὸμενον, Τὸ σύν πατρὶ καὶ υὶὥι συμ-
προσκυμούμενον καὶ συνδοξαςζὀμενον, Τὸ λαλῆσαν δια Τῶν προῳηΤ6”:ιν· είς μίαν
αγίαν καθολικὴν καὶ αποοπολικὴν ἑκκλησἰαν. ὁμολογὀὁ έν βαπΤιο·μα είς αφεαιν ιν
ὰμαρινὥνι ιῖροαδοκὥ αναατασιν νεκρὥν καὶ Ξωὴν Τοῦ μέλλονΤος αὶεἶινος. αμὴν: - '

ίίίἰκθεσις Τῶν έν Χαλκηδὁνι ουνελθὀνΤων έπισιςόπων
"Ηρκει μέν οῦν είς ένΤελῆ Τῆς εύσεβείας ἐπἱγνωσίν Τε καὶ βεβαἰωσιν Τὸ σοφὸν καὶ

σωΤὴριον ΤοῦΤο Τῆς θείας χαριΤος σύμβολον· περὶ Τε γαρ Τοῦ πα·ι·ρὸς καὶ Τοῦ υὶοῦ καὶ
Τοῦ αγίου πνεύμαΤος έκδιδαοκει Τὸ Τέλειον καὶ Τοῦ κυρίου Τὴν ένανθρὼπησιν Τοῖς πισΤὥς ιε
δεχομένοις παρίσΤὴσιν. αλλ' ἐπειθὴπερ οἱ Τῆς αληθείας αθεΤεῖν ἐπιχειροῦνΤες Το
Κῆ ρυγμα δια Τὥν οὶκείων αὶρέαεων Τας κενοφωνίας απέΤεκον, οί μὲν Τὸ Τῆς Τοῦ κυρίου
δι” ὴμας οὶκονομίας μυσΤὴριον παραφθείρειν Τολμὴσαντες καὶ Τὴν θεοΤοκος έπί Τῆς παρ·
θένου ῳωνὴν απαρνούμενοις οὶ δὲ σὐγχυσιν καὶ κρασιν εῖσαγονΤες καὶ μίαν είναι φύσιν
Τῆς σαρκος καὶ Τῆς θεὁΤηΤος ανοὴΤως αναπλαΤΤονΤες καὶ παθὴΤὴν Τοῦ μονογενοῦς αι
Τὴν θείαν φύσιν Τῆι συγχύσει ΤεραΤευὁμενοι, δια ΤοῦΤο πασαν αύΤοῖς αποκλεῖσαι καΤα
Τῆς αληθείας μὴχανὴν βουλομένη ὴ παροῦσα νῦν αύΤη αγία καὶ μεγαλη καὶ οὶκουμενικὴ
σύνοδος Τὸ Τοῦ κηρύγμαΤος ανωθεν ασαλευΤον ἑκδιδασκουσα ὥρισε προηγουμένως Τὥν
ἦ αγίων παΤέρων Τὴν πίσΤιν μἐνειν απαρεγχείρηΤον. καὶ δια μὲν Τούς Τὥι πνεύμαΤι
Τὥι αγίωι μαχομένους Τὴν χρὸνοις ῦσΤερον παρα Τὥν έπί Τῆς βασιλευούσης πόλεως συνελ- εε
θονΤων ἦ αγίων παΤέρων περὶ Τῆς Τοῦ πνεύμαΤος οῦσίας παραδοθεῖααν διδασκαλίαν κυροῖ,
ὴν ἑκεῖνοι πασιν ἐγνὼρισαν, οὐχ ὥς Τι λεῖπον Τοῖς προλαβοῦσιν ἐπεισαγονΤες, αλλα Τὴν περὶ
Τοῦ αγίου πνεύμαΤος αὐ·ιΤἶ›ν έννοιαν καΤα Τὅιν Τὴν αύ-τοῦ δεοΤι·οΤείαν αθεΤεῖν πειρωμένων
γραφικαῖς μαρΤυρίαις ΤρανὼσανΤες· δια δέ Τούς Τὸ Τῆς οἰκονομίας παραφθείρειν ὲπιχειροῦν-
Τας μυσΤὴριον καὶ ῳιλὸν ανθρωπου είναι Τὸν ἐκ Τῆς αγίας παρθένου ΤεχθἑνΤα Μαρίας αναιῦὥε εε
λὴρωιδοῦνΤας Τας Τοῦ μακαρίου Κυρίλλου Τοῦ Τῆς Ἄλεξανθρἐων εκκλησίας γενομένου ποιμἑ-
νος συνοῦικας ἐπιοΤολας προς Τε ΝεσΤὸριον καὶ Τούς Τῆς ἌναΤολῆς αρμοδίας οῦσας έΒἑξαΤ0ι
είς ἕλεγχον μέν Τῆς ΝεσΤορίου φρενοβλαβεὶας, ὲρμηνείαν δέ Τῶν εύαεβεῖ Ξὴλωι Τοῦ σωΤη-
ρίου συμβόλου ποθούν-ι·ων Τὴν έννοιαν· αῖς καὶ Τὴν ἐπισΤολὴν Τοῦ Τῆς μεγίο-ΓΠΞ Καὶ
πρεαβιπἐρας “Ρώμης προέδρου Τοῦ αγιωΤαΤου καὶ μακαρίου ΛέονΤος Τὴν γραφεῖσαν εε
πθὸε Τὸν ἐν αγίοις ἐπίσκοπον Φλαβιανὸν επ' αναιρέσει ής ΕύΤυχοῦς κακονοἰας, α-τε
δὴ Τοῦ μεγαλου ὶ-ῖέΤρου ὁμολογίαι ουμβαίνουσαν καὶ κοινὴν Τινα σΤὴλην ῦπαρχουααν
καΤα Τὥν κακοδοξούν-των, εὶκὁΤως συνὴρμοσε πρὸς Τὴν Τὥν ὁρθτῖιν δογμύαονν βεβαὶωσιν.
Τοιἶ Τε Υὲῳ είε υὶὥν δυαδα Τὸ Τῆς οὶκονομίας διαοπαν ἑπιχειροῦσι μυατὴριον παρα-

Ο [= ανευ]
6 ἐκ Βεηιῶν Ο" 8 Καμ] -τὸ ςιιιν Το ομολογὥμεν Οί' ιι προσδοκὥι-'εν Οί

17ι'Ι8 Ύἦἰ Τ- Φὶκονομίασ ΟΠ Τοῦ ιἶῦ δι' ὴιιασ Τῆσ οὶκονομίαο· Ο" Τῆο· δι' ὴμασ Τοῦ Η οίκονομίϋσ Οί
18 Τολμὁ”.ινΤεσ Οε 22 Καμ Ο,-ῃς Οι κα1= σοι. ΟΝ ειῃὶες Τὥ αγίω -ἶιἶἶ Ο" 26 υλ-'νέα
θὀιιΤων ἑκατὁν πενΤὴκονΤα αγίων ἕιιων Οε δ ΟΠ” 27 Τοῖς πασιν Οί' 3Ι Τὰε ΟΜ- ΟΝ”
ςε αρμοδίουσ Οι' ςιμςς καὶ πρεσβυΤὲρας οιπ. ΟΤ 35 αγιιατατου [αγίου ΟΦ] καὶ ιΦ0ὶκαΡίου οἶ”
μακαριωΤαΤου καὶ αγιωΤαΤου αρχιεπισκόπου Οε 36 αρχιεπίσκοπον Οί' ἔκ” ἀναὶρέσεὶ οί -"ροσ
αναίρεσιν μὲν Ον" 38 ὀρθῶν Οε" ὀρθοθὁηων Οι
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ΤαΤΤεΤαι καὶ Τούς παθηΤὴν Τοῦ μονογενοῦς λέγειν ΤολμὥνΤας Τὴν θεὸΤηΤα Τοῦ Τῶν
ὶερῶν απωθεῖΤαι συλλόγου καὶ Τοῖς ἐπὶ Τῶν δύο ῳύσεων Τοῦ ΧριοΤοῦ κρἄσιν ὴ σύγχυσιν
έπινοοῦσιν ανθίσΤαΤαι καὶ Τούς ούρανιον ῆ έΤέρας Τινὸς ύπαρχειν ούσία§ Τὴν ἐξ ἡμῶν
ληφθεῖσαν αύΤῶι Τοῦ δούλου μορῳὴν παραπαίονΤας έξελαύνει καὶ Τούς δύο μὲν πρὸ
Τῆς ένὼσεως φύσεις Τοῦ κυρίου μυθεύονΤας, μίαν δὲ μεΤα Τὴν ένωσὶν αναπλαΤΤονΤα3 5
αναθεμαΤί3ει. έπὀμενοι Τοίνυν Τοῖς αγίοις παΤρασιν ένα καὶ Τὸν αύΤὸν ὁὶλΟλΘΥ-θἴὶλ ϋὶὸν
Τὸν κύριον ὴμὥν 'ὶησοῦν ΧρισΤον συμφὼνως απανΤες έκδιδασκομεν, Τἑλειον Τὸν ούΤὸν
έν θεὁΤηΤι καὶ Τέλειον Τὸν αύ-τὸν έν ανθρωπὀΤηΤι, θεον αληθῶς καὶ ανθρωπον αληθἄύ Τὸν
αύΤὸν ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος, ὁμοούσιον Τὥι παΤρί καΤα Τὴν θεὁΤηΤα καὶ ύὶ-ὶοθύ·
σιον ὴμῖν Τὸν αύΤὸν καΤα Τὴν ανθρωπὀΤηΤα, καΤα πανΤα ὅμοιον ὴμῖν χωρίς αμαρΤίας,
πρὸ αὶὼνων μὲν έκ Τοῦ παΤρὸς γεννηθένΤα καΤα Τὴν θεὸΤηΤα, έπ' έσχαΤων δέ Τὥν ὴμερὥν
Τὸν αύΤὸν δι' ὴμας καὶ δια Τὴν ὴμεΤέραν σωΤηρίαν έκ Μαρίας Τῆς παρθένου Τῆς θεοΤὁκου
καΤα Τὴν ανθρωπὀΤηΤα ένα καὶ Τὸν αύΤὸν ΧρισΤὸν ίὶησοῦν κύριου μονογενῆ, έν δύο φύσε-
σιν ασυγχύτως αΤρέπΤως αδιαιρέΤως αχωρίσΤως γνωρηὀμενον, ούδαμοῦ Τῆς Τὥν φύσεων
διαφορας ανηιρημένης δια Τὴν ένωσιν, σωιςομένὴς δέ μαλλον Τῆς ὶδιὀΤηΤος έκαΤέρας κι
φύσεως καὶ είς έν πρὀσωπον καὶ μίαν ύπὀσΤασιν συικτρεχούσὴς, ούκ εὶς δύο πρόσωπα
μεριςὀμενον ῆ διαιρούμενον, αλλ' ένα καὶ Τὸν αύΤὸν υὶὸν μονογενῆ θεον λόγον κύριου
'ὶησοῦν ΧρισΤὀν, καθαπερ ανωθεν οἱ προφῆΤαι περὶ αύΤοῦ καὶ αύΤὸς ὴμας 'ὶησοῦς ΧρισΤὸς
ἐξεπαίδευσε καὶ Τὸ Τῶν παΤέρων ὴμῖν παραδέδωκε σύμβολον. ΤούΤων Τοίνυν μεΤα
πασης πανΤαχὀθεν ακριβείας καὶ έμμελεὶας παρ' ὴμῶν διαΤυπωθένΤων ὥρισεν ὴ αγία εν
καὶ οὶκουμενικὴ σύνοδος έΤέραν πίσΤιν μηδενὶ έξεῖναι προφέρειν ῆ γοῦν συγγραφειν ῆ
συνΤιθέναι ὴ φρονεῖν ὴ διδασκειν έΤέρως, Τούς δὲ ΤολμὥνΤας ῆ συνΤιθέναι πίσΤιν έΤέραν
ὴ γοῦν προκομί3ειν ῆ διδασκειν ὴ παραδιδὀναι έΤερον σύμβολον Τοῖς έθέλουσιν ἑπισΤρέφειν
έξ Ἑλληνισμοῦῆ ”ὶουδαισμοῦ ῆ γοῦν έξ αἱρέσεως οὶασδηποΤοῦν, ΤούΤους, εἰ μὲν εῖεν ἐπί-
σκοποι ῆ κληρικοί, αλλοΤρὶους είναι Τούς έπισκὀπους Τῆς έπιοκοπῆς καὶ Τούς κληρικούς 25
Τοῦ κλῆρου· εὶ δέ μονα3ονΤες ῆ λαικοὶ εὶεν, αναθεμαΤίΞεοθαι: --

10

Ι
ἌνΤἐωνος ἐπισκόπου Ἄρσενὀης ἐπισΤολὴ πρὸς ὶἹέΤρον ἐπίσκοπον ἌνΤιοχείας δΤι
ού δεῖ παθος έν Τὥι Τρισαγίωι συναπΤειν δια Τῆς προσθήκης Τῆς ὁ σΤαυρωθεὶς δι' ὴμας ῆν

οί αίρεΤικοὶ προσέθηκαν 80
Τὶανυ εὶμὶ ἑσΤυγνακὼς, αδελφέ ΤιμιώΤαΤε, δΤι έπηύξηΤαι δια σοῦ μέγα σκανδαλον

ανΤὶ Τοῦ έκΤεμεῖν σε Τα σκανδαλα. καὶ γαρ έπισχεῖν θέλω Τα έπὶ ΤούΤωι δακρυα καὶ
κεκώλυμαι ύπὸ Τῆς σῆς έν κακίαι έξενηνεγμένης αἱρέσεως, ὅΤι παραΤἐΤρωΤαι παρα σοὶ Τα
εύαγγέλια Τιραξεις Τε καὶ απὀσΤολος, έπείπερ παρ' αύΤούς έδοξας έπισοῳηεσθαι Τοῦ μὴ
ΧρισΤὸν σΤαυρωθἑνΤα καθαρὀὀς ὁμολογεῖν, αλλα Τὥι Τρισαγίωι Τὸν σταυρὸν συνὁὶπΤειν εε
ὡς Τα Τι°ρὥΤα σου γραμμαΤα Τα πρὸς Ἄκακιον Τὸν ΚωνοΤανΤινουπὀλεως ποιμένα δείκνυσιν.

ερὶεὶιιὶειο οοὶὶοαιτπο ευιιὶ λ·'ΙΙΙ. ΚΠΙΙΙ. Ι-ΝΠ. Χ, ειιπο 'ΠΠ εκανε ὶιικετὶρεὶο Βιβλίον πρῶτον Τῶν
πρακΤικὥν Τῆσ αγὶασ καὶ οὶκουμενικῆς πέμπΤης συνόδου Ι

Ι οιιὶίῆυίοι· ορὶσειιὶαο ίοτιπιι. [ΓΑΠ οεὶὶὶο. οεί: ίειίτα ὶτι ορροικὶίοο 1

Ο [= οοι·ν], 1 [ίιιτὶο Λ 28]
3 ύπαρχειν Ο? ῦπαρξιν Ον" Το ὴμῖν Τὸν αύΤὸν Οε Τὸν αύΤὲ.ιν ὴμῖν Οι· -τὸν αωὸν Οι"

ια παρθένου Τῆς θεστύκου ΟΥ παρθένου Ο" παρθένο υΤεχθένΤα Οκ 13 Ἱησοῦν] υὶὸν Οί' 13/εκ έκ δύο
φύσεων Ο? ιιι αχωρὶσπος] ασυγχύΤωσ Ον 17 ννννγενῆ υὶὸν Ο" κύριον οιπ. Ον" 18 ὁ ιῖἔ
ἦ Οι' ιο παρέδωκε Ο" 23 θέλουσιν Οε 28 'Αιπέωνος _ Ἄρσενύης] έΤέρα Ἑ οπι. Οι'
αρσινὀηο· Ο" 29/30 ῆν οί Ο" Ι ῆν Οε ῆσ Ολ' 32 ανΤὶ -σκανδαλα οιτι. Οΐ ςιὶ. Τε οιπ. Ον
35 Τὸ Ον
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ἐπειδὴ γε εἰς ασέβειαν ἐμπῇποκας, διαφόρως διασΤρέφεις Τὴν ἐξενεχθεῖσαν ύπό σοῦ αδὶκως
νομὴν, ὅπως έμπαραμονον καὶ έδραίαν αύΤὴν” παρα πᾶσι κυρὡσηις. ούΤε γαρ Τὸ
θεῖον λέγομεν παθηΤόν, ως σύ λέγεις, ούΤε γυμνόν λόγον φαμέν σΤαυρωθένΤα, αλλα
ΧρισΤὸν ' ὶησοῦν. ἐν δέ Τίὀι Τρισαγίωι ποῦ σὼμαΤος δῆλωσις, ίνα χὡραν ὴ Τοῦ οπαυροῦ
λαβηι προσηγορία; λέγεις γαρ 'αγιος ὁ θεόςῖ καὶ Τίς ούκ οῖδεν δΤι πρὥΤος ό παΤὴρ ε
καΤα Τὴν Ταξιν Τῆς ουνὴθους πασι δοξολογίας, εὶ καὶ μὴ καθ' ύπεροχὴν Τῆς θειι<ἦ§ ἀἔίαϋ
έπειΤα φασκεις 'αγιος ὶσχυρός'. καὶ Τίς ούκ οὶδε καΤα Τὸν προφὴΤην “Ησαίαν δΤι Τό
Τεχθὲν ὴμῖν παιδίνν Χριιτανε ίὶπσνῦε, ού ιῆ αρχη εγενηεη ἐπὶ -ιού ὡμου αύΤον καὶ Τει. 9, ε
καλεῖΤαι καὶ έσΤι μεγαλης βουλῆς αγγελος θεὸς ῖσχυρύςι εὶ γαρ καὶ έσΤαυ- εοοι, ις, 4
Ρὼθὶι ἐξ ασθενείας, αλλα Τὸ ασθενὲς ὴμὥν αναλαβὼν σῶμα ΤοῦΤο πέπονθεν, ὶσχυρύε ιν
δὲ θεός Τυγχανων προθύμως πρὸς Τόν σΤαυρόν Τό οῖκεῖον ἐξεδίδου σῶμα, ὡς εὶπεῖν καὶ
Τὸν Τὶροφὴπὴν αύΤὸς Τας ασθενείας ὴμὥν ανέλαβε. θεός δέ καὶ ανθρωπος παρα Μι. 8, ια
Ἱΐὰὶηων συνωμολόγηΤαι ὁ ΧρισΤὸς· σύ δέ μόνον Τό ὶσχυρὸν Τῆς Τοῦ ΧρισΤοῦ θεόΤηΤος
είνὼν, παραδραμὼν δέ καὶ ΤοῦΤο ῆκες ἐπὶ Τὸ πνεῦμα Τὸ αγιον καὶ ὡμολόγησας, ὡς
ἔσΤιν αληθὥς, αθαναΤον. Τίνα οῦν έπιφέρεις έοΤαυρωμένον δι' ὴμας μεΤα ΤαῦΤα; Τὸν ιε

Η ι ι : ι ι ὶΧριοπόν λέγεις; ούκοῦν δῆλος γέγονας ΤεΤραδα φρονὥν, εΤερον παρα Τον ισχυρον θεον
Τὸν Χριοπὸν όνομαΞων. αλλα Τό πνεῦμα Τό αγιον οΤαυρωθῆναι φασκεις; καὶ Τί ΤούΤου
δυσσεβέσΤερον γένοιΤ' αν; αλλα φανΤασίαν λέγεις Τὴν Τοῦ παθους οὶκονομὶαν; ούκοῦν
φανΤασία καΤα Τούς ααεβεῖς Μανιχαίους καὶ ὴ ὴμὥν σωΤηρία. ὁραις πως πανΤαχόθεν
περικρημνὶςηι καὶ αγνοεῖς, ῆ καὶ εὶδὼς έκὼν κακουργεῖς; ίδού νῦν ύπομνὴσθεὶς ἑνΤραπηθι εο
περὶ Τῆς απαιδευσίας σου καὶ εῖξον, ως παρεδέξω παρα Τοῦ προφὴπ-ου, Βοξολογεῖν Το
Τρισαγιον· ασωμαΤως γαρ ὀνομαςόμενον μηδενἑις προκειμένου Τῆς σαρκὼσεως Τοῦ μονο-
γενοῦς αὶνίγμαΤος καθαρὥῖ ὁψείλει δοξολογεῖσθαι μηδεμιας σΤαυροῦ προαθὴκης έπαγο-
μένης. ὡς γαρ αν σοφίσηΤαί Τις, ἑκκρημνίΞεΤαι Τῆς ὀρθοδοξίας. ΧρισΤόν δέ παρα-
λαβὼν δι, ῆναε αΤαυρωθένΤα Τόν υὶόν Τοῦ θεοῦ καΤα Τόν μακαριον Γίαῦλον φασκονΤα εε
ὴμεῖς δὲ κηρύσσομεν ΧρισΤὸν 'ὶὴσοῦν καὶ ΤοῦΤον ἑσΤαυρωμἐνον, μὴ απαρνοῦ ι Ωοιε ι, ες
ΤούΤου Τὸ ὅνῦι-ια καὶ Τὸ παθος' εἰ δέ μὴ, προλαβὼν έκεῖνος ἔφη° εἴ Τις ύμας εύαγγε- Οιιὶ. τ. 9
λί3εΤαι παρ” δ παρελαβεΤε, αναθεμα ἔσΤω. ἐγὼ γαρ φησιν ούκ έκρινα Τι Τ Ωοι-. 2, ε
εἰδέναι έν ύμῖν εὶ μὴ ΧρισΤὸν ίὶησοῦν καὶ ΤοῦΤον έσΤαυρωμἑνον. εί δὲ
ΤοῦΤον απαρνεῖσθε σΤαυρωθένΤα καὶ Τὥι Τρισαγίωι παθος προσαπΤεΤε, πέὁς οὐχ ύποὶσεΤε εν
Τόν αναθεμαΤισμόν; Παῦλός έσΤιν ὁ αναθεμαΤί3ων, Τό σκεῦος Τῆς έκλογῆς. προβαλοῦ
ΧρισΤὸν καὶ σΤαυρὸν μὴ απαρνοῦ· μὴ έΤερον ανθ” έΤὲρου. πλεῖσΤοι γαρ εὶοιν Οὶ
οΤαυρωθένΤες, είς δὲ ὁ δι, ὴμας. φέρε ούν ἐν Τὥι οπαυρὥι ΤούΤου Τό ὅνομα, ίνα μὴ
έΤερον ύποπΤευθῆις λέγειν οΤαυρωθἐνΤα, ὅΤι οῖδας όΤι πολλα Τα ἔνεδρα Τοῦ δολίου. διὰ
ΤοῦΤο καὶ οί ·:ιῖΤ_ καὶ οί ἦ ένα κύριον 'ὶὴαοῦν ΧριοΤόν παραδιδόασι σΤαυρωθένΤα καὶ ού σε
Τὸ Τρισαγιον· οί δὲ νομομαθεοπέρους κρίνανΤες έαυαούς είναι ΤούΤων Τὥν παΤἐρων πὥἰ
Οὐ δεικνύουσιν ἑαυΤούς ΤούΤων αλλοΤρίους;
-__·-_-___

Ο [= ειοι·ν], Ι __ __
1 Υε ΟΪΙ δὲ Ον" Λ έμπεπΤωκεὶ.ισ Ον" έκπεπΤωκὼς ϊ οἱ. Γ 5 λὰβοι Ο" 8 ὶσ Χα (Τ

ελέννἡθὶὶ Ο* 9 ὶσχυρὁς θα ΟΠ Το ούκ έξ Ον ΤούΤω Ι 12 έλαβε Ι Η Τον·
ΤΟ Ιἴὶθθἶ ΤοῦΤον Ο 16 φωνὥν ΟΠ σο περικνημηη 1 εε προοκεινἑννν Ϊ θθλαὶ επἶ
λἐμενοσ ού ΦΠ95 δι” ὴνας _ θεοῦ παραλαβὼν ΟΤΙ σύ ἦ γῇ ΟΜ'ὶ'Ι 27 ὑμῖν Ι 29 ὶν
Χ" ΟΜ1 31 °'Π'Ρ0λαβΟῦ Ι 34 6°Γὶ= οιιι. Ολ' ποὶηὶθύῦ Ι θα οἱ' οῃλ- ΟΠ-> ωῃ-' 03
οὶε οτπ. Ολ
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Π
ΦαύσΤου ἐπισκόπου Ἄπολλωνιαδο π ὸ Τὸν αύΤόν ὶἶέΤ ον9

Ἑπειδὴπερ έπιΤέΤραπΤαι νύΤΤεσθαι Τούς πρώΤους ύπό Τῶν αποκαλυφθένΤων Χρι-
σΤοῦ Τὸ μυσΤὴριον έσχαΤων, εκείνους δέ σιγὴν αγειν Τῆς κακοδιδασκαλίας ὡς γεγονόΤας
κακίσΤους δογμαΤισΤας, ῆκουσα παρα πολλῶν συνεπισκόπων, αγαπῆΤέ, ὲκνενευκέναι σε
Τῆς όρθοδοξἱας καὶ ΤοῦΤο πανι-αχοῦ περιὴχηΤαι, δι' δ αναγκαῖον ὴγησαμην πυθέσθαι
παρα σοῦ εἰ ΤαῦΤα οῦΤως έχει. δεῖξαι γαρ μοι δέδοκΤαι μὴ οῦΤως σε φρονεῖν όφεὶλειν
ὥστε Τῶι Τρισαγίωι σΤαυρὸν συναπΤειν καὶ παθει καὶ θνὴσει Τό απαθές ύποβαλλειν,
αλλα καθαρῶς ως Τα σεραφὶμ καὶ εύσεβῶς δοξολογεῖν. πῶς γαρ Χριοπιανίσουσι Τα
έθνη Τοῦ όνόμαΤος Τοῦ σωΤῆρος μὴ έπιφερομένου Τῶι ΧρισΤῶι; πῶς δέ καὶ αύΤοὶ οί
ΧρισΤιανοὶ δύνανΤαι πισΤοὶ Τυγχανειν μὴ αναΤιθένΤες Τῶι σΤαυρῶι Τὸ Τοῦ ΧρισΤοῦ όνο-
μα; ακούον-ΙἙ9 γαρ οί απισΤοι θεόν αθαναΤον δι' ὴμας σΤαυρωθένΤα έροῦσι σκανδαλον
είναι, Το πισΤεῦσαι ΧρισΤῶι αποσΤρεφόμενοι καὶ λέγονΤες· οί θεοὶ ὴμῶν οί παρα Τοῖς
Χριατιαννΐς κίβδηλοι όνΤες αθαναΤοι παρ' ὴμῶν αναγορεύονΤαι, καὶ πῶς ό αύΤῶν θεός
αθαναΤος ῶν έθανε; δῆλον όΤι ιμευδὴς ὴ ρῆσις αῦΤη· εὶ γαρ απέθανεν, ούκέΤι αθαναΤος ούδὲ
ὶσχυρός, αλλα ασθενὴς Τῆς αθανασίας Τραπείς. ούχ οῦΤοι δέ μόνον, αλλα καὶ θεοσεβεῖς
καὶ ὴμῖν ὁμόπιστοι λέξουσιν αν · οῦΤοι θεο-πασχῖΤαι καὶ ούχὶ ΧρισΤιανοί είσι· Μανιχαῖοι καὶ
Θὐὶζ ὸβθοΐὁὶὶοι· ΤεΤραδῖΤαι καὶ ού Τριαδόδοξοι· ΕύΤυχιανιοΤαὶ καὶ ούκ όρθόδοξοι· ΝεσΤο-
ριανοὶ καὶ ού φιλόχριστοι. εἰ δέ Τις Τὸν ἐπὶ σΤαυροῦ κρεμασθένΤα ακούσει ΧρισΤὸν
ὶὶησοῦν είναι, ός Τὴν θνηΤὴν ὴμῶν σαρκα χρισθεὶς φιλανθρωπίαι ΧρισΤός εὶκόΤως κικλὴ-
σκεΤαι, δι' δ καὶ έσταύρωσαν αύΤόν, δν έλπίςομεν όΤι αύΤός ἑσΤιν ό μέλλων λυΤροῦσθαι
Τὸν 'ὶσραὴλ, ΤόΤε πεσὼν έπὶ πρόσωπον έρεῖ· καγὼ Χριστιανός είμι, πισΤεύω εὶς δν καὶ
ούΤοι έπίοΤευσαν, καὶ πισΤευθὴσεΤαι καὶ Τα παθη καὶ ὴ θνῆσις Τοῦ σὼμαΤος αύΤοῦ. καὶ
γαρ δια ΤοῦΤο πλείσταις λοιδορίαις έβλὴθη παρα Τῶν απίστων ὴ ἐν Χαλκηδόνι Τῶν ιἶὶί
παΤέρων όρθόδοξος πίσΤις, όΤι είπον δύο φύσεις είναι ἐν Τῶι ΧρισΤῶι, μίαν παθηΤὴν θνηΤὴν
ὁΡίῃὴν ΤΕ καὶ ἔπαφονι 'θ'Τὶ§ ἐσΤὶν ίι σαρξ ῆμῶν, καὶ μίαν αιταθῆ αθαναΤον αόραΤον αψη-
λαφηΤον, ῆΤις έσΤὶν ὴ Τοῦ θεοῦ αχρανΤος φύσις. Τα ἑκαΤερα οῦν έν -Τῶι ΧρισΤῶι δεῖ
ὴμας όμολογεῖν, ὥν Τῆι ένὼσει μὴ δῶις διαοπασιν μηδὲ Τέμηις Τόν θεόν από Τῆς σαρκός,
καὶ ού φωραθὴσηι ΝεοΤοριανός. μηδὲ Τὸ διαφορον απαρνὴσηι Τῶν Τοῦ Χριστοῦ
Ψὐσέωνι Καὶ ῦύχ ύπεπΤευθὴσηι ΕύΤυχιανισΤὴς είναι. καὶ μὴ συγχέηις θεόν σαρκός πα-
θεσι, καὶ ού λεχθὴσηι 'Απολιναριαο-ι·ὴς είναι. μηδὲ Τὸν απαθῆ καὶ αθαναΤον ΤεΤρα-
φθαι λέξηις θεόν, καὶ ού προσοχθίσεις είναι Μανιχαῖος. μηδὲ έν Τῶι Τρισαγίωι μεΤα θεόν
°ι°ι'0ι°ι'ἑρα καὶ ίυχνρὸν σύ-τοῦ νῖὁν καὶ αθανατον πνεῦμα προσθῆις Χριοπόν έσΤαυρωμένον,
καὶ ούχ έξεις Τοῦ ΣαμοσαΤέως Τὴν αῖρεσιν καὶ οῦκ έλεγχθὴσηι ΤεΤραδα φρονῶν καὶ ού Τρι-
ύὶδϋ- Ι-ῦὶδὲ Τὴν Τριόιδα είς Χριοπόν αναπλασηις αύΤὸν λέγων παΤέρα καὶ υὶὸν καὶ αγιον
πνεῦμα, καὶ ούχ ύποίσεις Τὴν Σαβελλἱου δίκην. μηδὲ κληθῆναι θἑλων καθηγηΤὴς καὶ
ούκ ακόλουθος Τῆς ΧρισΤοῦ διδασκαλίας καινοΤομὴσηις κενοδοξίας αἴρεσιν, καὶ ού μωμὴσηι
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Ο Ε= εοι~ν], Ι
ιι Τό οιιι. Ι δακοδιδασκαλίασ Ον 5 ῆκουσα Ο οοι·ι·εοὶ·ιιι·ειι·ι·ι οοετιιρςειιιο Γ ι-ιι‹ογΩΜΑὶ,

ὶῃ ηιιο. Ιειτοτε ΗΚΟΥΩΑΔΘ ιὶοοοι: Λ". ιιοιι ού ὶιιιειτι ρειῦοίοπύο ἐπισκόπων Οε 8 θνὴσκει 1
Το σωΤῆροσ ΟΛ σΤαυροῦ ὶ”|`ι° τοοὶε ΧρισΤῶι] οπαυρῶ Ι 15 κρὶσισ Οεεν1 17 αιι οιιι, 1
όρθόδοξοι ΟΒΛ 18 Τριαδὀδοξοι εοτίρεἰ Τριαδοξοι ΟΙ Τρίδοξοι Γ όρθόΤονοι ΟΒΛ σο 'Ιη-
σοῦν οιιι. ΟΪΙ 20/2: κέκληΤαι Ο" κληθὴσεΤαι Ι ού αόρα-τον οιιι. Ι 29 -τοϋ η±±ι_ ΟΤΤ
30 ὲλεΥΧθἠσΠ 1 31 ἀπϋλὶναιῦὶσΐῆε Οθίἶ 32 πθοσθλθὶσῦσ Ο" προσοχθίση Ον προσωχθὶση Οε
34 φωνὥν Οὶἰ 35 εὶς οιΤι. Ἑ αύΤὸν] οί. ειιιειο ὶιι ορροπαίοο ειεὶτιούιιιιί 3ῦ ύποίσησ Ον
37 καινατομἠσεισ Ολ καινοδοξίασ Ο" μωμὴσεισ ΟΓΙ

ίὶῦ

Ἰ.

2

2

ἱὶ

35
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σὴν ψυχὴν, ότι οἶθας τοὺς όιποστολους μὴ καθηγὴσαμἐνους ἐν καινοτομίαις, όιλλ” ίχνὴλατὴ¬
σαντας τον μόνον καθὴγὴτὴν καὶ νομοθἑτὴν Χριστόν. βλἑπε, αγαπητέ, μὴ εἰς πέρας
όὶξηις το διαφὴμιςόμενον περὶ σοῦ, μὴ γἐλως γἑνὴι ὡς θεοπασχίτὴς ὴ τετροιδἱτὴς. εἰ
δὲ καὶ ἐορὴψω τούτων τῶν λόγων ἢ τῆς φρονἠσεως ἐν παροιστρὴσει, τόιχος ἔκκλινον ἀπὸ Ρεν 36. 27
κακοθ καὶ ποίὴ σον αγαθόν, ίνα, ῶς ευχόμεθα, ορθοτομῆις τον λόγον °ΓἦΞ ἀλΐιθείὥ' 5
Χριοτὸν ι<ΦιθΘι±ΟλΘΥὥν σϋῳκὶ διί ὴμας παθόντα τον υὶον τοῦ θεοῦ τοθ Ξῶντος καὶ άπαξ τοῦ
οὕτως ομολογεῖν, μὴ ὑποσκελισθῆις ὑπο τῶν αἱρὲσεων_ -πολλοὶ γαρ πλόινοι ἐξ- ο Ιοιι. 7
ῆλθον εὶς τον κόσμον οί μὴ ομολογοϋντες Χριστόν 'ὶησοῦν ἐν σαρκὶ
ἐληλυθἐναι.

ΠΙ ιιι
Γίαμῳίλου ἐπισκόπου Ἄβὐδων προς τον αότον Γίἐτρον

Το πολὐθρυπτον τῶν ἑμῶν παίδων, ὰγαπὴτἑ, διεγείρει με κελαδεῖν θρηνον· εῖ γὰρ
ἐν οΐωι οὶκωι θνὴισκει τις, ἐκεῖσε κλαυθμος φοιται. πῶς οὐκ αποδακρόσομαι καὶ ἀπ-
οδυρωμαι τον αλιτὴρίως ἐκ τῶν σῶν αγγείων καταγγισθὲντα τῶν ἐμῶν υὶῶν θανατου,
οθς ἔθει σε ὡς συναδελφον ἐπισπουδόισαι σὺν ἐμοὶ ἔιξαι προς τον θεον; τοὐναντίον ιε
δὲ πἐπρακταί σοι, θεοφιλἐστατε· ἑγὲνου γαρ αὐτῶν ολετὴρ καὶ οὐ 3ωὴ, πικρία καὶ οὐχ
ὴδότὴς, όμῳαξ καὶ οὐ πἐπειρος βότρυς, 3ι¿>ανιον καὶ οὐ σῖτος, καλόιμὴ καὶ οὐ χρυσός,
οικανθα καὶ οὐκ ἄνθος, ἐκταραγμος καὶ οὐ γαλὴνη. τί γαρ τῶν προέδρων ἡμῶν καὶ
ἐπίσων οὐ προσχὼν τοι σύμβολα εῖξας μὴ προσθἐσθαι τῆι τριόιδι τετραθα ἐν τῶι το
τρισόιγιόν σε φασκειν ἐν προσθὴκηι σταυροθ; αὕτη ΥὰΡ 8ΡαΚΘὶ>'ΤὶΚὴ καὶ ὶοβόλων αῖρἐσεων εν
φωνὴ καὶ πόλη οιιδου καὶ αὶὼνιος πυλωρος θανατου, Χριστιανῶν βρόχος, ακόικων θὴ-
ρευμα, ορθόδοξων μῶμος, πιστῶν πρόπτωσις, σωφρονων σκόιμβωσις, όισκὴτῶν σκόινδαλον,
οῖς ὑπὼπτευσας γλυκος είναι σὺν τῆι ἑκφωνουμἐνηι σου ἐκθἐσει τῆι παρακοντηοόσὴι
τον όιποστολικον ορον καὶ το εὐαγγἐλια καὶ το τῶν ἦ σὐμβολον τῶν τὴν προσθὴκὴν

" ἐν τῶι τρισαγίωι αγνοοόντων το νοητον δὴλὴτὴριον. φρόισον μοι οίἶιν· τίς τὴν νε
θεότητα ἔφη σταυρον ὑπομεμενὴκἑναι; τί τον θεον λόγον γυμνοῖς απο τὴς στολἦς; τί
διχόηεις τον ὅιτμὴτον τῆι σῆι σκαιοτὴτι; τί παρατιτρὼσκεις τὴν όιλὴθειαν; τί Νεστορίωι
καὶ Εθτυχεῖ τὴι τομῆι τοῦ Χριστοῦ ὑποσπονθος γίνὴι καὶ τῶι Σαμοσατεῖ μεμαθὴτευσαι
ρῆξαι Χριστοῦ τὴν θείαν οόσίαν απο τὴς σαρκος καὶ Οὐαλεντὶνωι συνηρεόξω, ὡς
ἐκεῖνος, φόισκων τον όιθόινατον σταυρουσθαι καὶ ὑποῦουλον τιθεὶς τοῖς τταθεσι τὴν θείαν εν
φύσιν; τί ἑπίσχω ὴ τί λαλὴσω; οὐ ἶίαυλιανιστὴν σε ῳωνὴσω; όιλλί ἐν τοῖς συγγρόιμμαοιν
ἔφὴς μετα τὴν τριόςδα οωνεῖν Χριστόν δι' ὴμθις σταυρωθἐντα. οὐ Μανιχαῖόν σε
λἑξω; ἀλλὰ γέγονας αὐτἑλεγκτος θεον καὶ οὐχὶ Χριστόν φὴσας ἑσταυρωμἐνον. οὐ
Νεστοριανόν σε ῳρασω; όιλλ' ἀπἑδειξας μετα τον πατέρα μὴ όμολογεῖν τον ὑμνοὐμενον
οπο πιστῶν θεοῦ ἰσχυρον υὶον σαρκὶ ἐσταυρωμἐνον. οὐκ Ἄπολιναριαοτὴν σε λὲξω, σε
ἔφὶ-'ΡΕΕ9 γὰρ ὡς αότος θεον συγχἐας σαρκος παθὲσι. λίαν οίἴιν λόπηι συσχεθεὶε Τάδε
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Ο [= ειει·ν], 1
Ι σθυί Τίιν Οὶῖ 4 ἐιμὴῳω Ι ὴ οτιι. Ο°|\ ἑνπαροιστρίσὴ Οὶ' θ ἦ αῇ Ο""ἶ
Η νννιιινλεν Οι εεεεεν οτι τε -πωιοεσικ-αν 1 κοιιιαεειν οι ιεινι επ·

οθόροναι Ο" 16 αὐτῶν οιπ Οι Ι7 ὀμφσξ _ σῖτος οιτι. ΟΪΙ βότρυς] βρῶσις Ο" 08% Λ"
τθ ἑκτινοτγμὁν Οὶὶ καταρραγμοσ ΟΠ προέδρων ΟΙ, οί. σρροιπὶ. το ἑπίσων Οί” ἑπισκόπων ΟΉΙ
ΕΤ- θΡΡ0ῃ(1· Τοῖϋ' ϋνμβολοισ Οὶἕ είξαν Ι προθἑσθαι Οί' τετρόιδα ἦν Οίἶ ὶθιίθο Τὸ
τρισόιγιόν σε ΟΟΛ τρισαγίω σε ΟΠΙ τρισαγίω Ον φόισκειν λέγουσιν ΟΠ ±ι,ι·'τε θὴραμα Ο"
23 ὑπὡπτευσσι ΟΠΑ 28 εὑτυχἢ Οι σο ὥστε ρηξαι ΟΠ 3ο θεὶσ Ο 32 Ύὴε [Τὴν
τἦσ Οί] τριόιθοσ φωνὴν ΟΠ. Χριστόν] τον Ι 33 αὐτἐλεκτος Οί' 3.; ὑπἑδειξας Ι 35 Θ" ΟΜΙ
ἀιτολιναριστὴν ΟΜΙ 36 ἔαιυρεσ Ο σχεθείσ Ο*

Λεια οοιιεἱὶἰοτιιτιτ οοενπιοιιὶνοενπι, Τοπι. ΠΙ 2
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ωἐξ

σοι προοτἰθημι σὺν τῶι εὶς τοῦτό με συμβιβασαντι Ἄκακίωι, αύτόν 8 “Ρωμαίων,
τοὺς παντας δὲ ὁ παντἐπισκοπος· τί λυμαἰνηι τὴν ἐκκλησίαν, τί σκορπι εις Χριστοῦ
τὴν ποίμνην; εὶ κακῶς λέγω, φρασον μοι σύ· Ξητῶ γαρ σε τῆι διδασκαλίαι τῆι ορθοτατηι
ὺπερἐχειν με καὶ πλεἱστους. τί ούν φρασομεν; ὡς Παῦλος, Χριστόν ἐσταυρωμἐνον
ὴ ὡς σὺ, τον αθανατον ἐσταυρωμἐνον; τί ἐροῦμεν; ότι δεῖ τον υὶον τοῦ ανθρώπου, ῶς ει
πολλαχῶς ἔφη ο κύριος, παθεῖν ὴ ὡς σύ κεκαινοτόμηκας, τὴν θεότητα παθεῖν; ὴ τα
εὺαγγἐλια καὶ αὶ Τίρόιξεις καὶ ό απόστολος, ὡς σὺ ἔφης, ού λέγουσιν ῶσπερ δεῖ, αλλα
εὶσὶ παρα σοὶ μεμπτἑα καὶ παρα τοῖς ἐξηκολουθηκόσι τῆι τοιαιδε σου παραφροσύνηι
τοῦ το τρισαγιον ῳωνεῖν ὲσταυρωμἐνον; αποδεδειγμἐνοι γαρ εὶσι σὺν σοὶ τετραδα
παρεισφἐροντες. εὶ δὲ ταῦτα οῦτως ἔχει, τί αναγινὡσκονται αὶ θεῖαι γραφαί, εἰ αῦται ιο
οὺ πιστεύονται, αλλα σύ; ανω γαρ καὶ κατω Χριστόν παραδιδόασι δι' ὴμας ἑσταυρω-
μἐνον καὶ οὺ το τρισαγιον, ὡς σὺ νῦν φασκεις. αλλα καὶ αποβλητἐους εῖπον αἱ γραφαὶ
τοὺς θεοπασχίτας. ὴδη δὲ καὶ πρὸ τούτων τῶν γραμματων ὡς κυρίωι μου καὶ πατρὶ
ῶς ορθότοιτα φρονοῦντι δεδὴλωκα ἑπανορθωσασθαι καὶ αναρρῆξαι τόδε το παρα σοῦ
καινισθὲν ασεβὲς δόγμα καὶ ούκ εὶξας. δια τοῦτο τοίνυν ῶς προς πρῶτον εὺρετὴν ιε
τῶν ασεβῶν τούτων λόγων δεδόνημαι τοῖς κατα σοῦ ἑπιτιμίοις, ίσως καν δια τούτων
ἐντραπεὶς ἐπιοτομιςόμενος παρ' ὴσσονος τῆι αξίαι θαττον εἴξεις ὀρθοδοξεῖν πατέρα καὶ
υὶον καὶ αγιον πνεῦμα ἐν τῶι μηδὲν τούτοις προστιθἑναι ὴ ὺφαιρεῖν καὶ ἔχεσθαι ής ὺπἑρ
ὴμοὶς αιμιδος τοῦ θρόνου. εὶ δὲ μηδὲ ούτως ανασχηι, οἴσω σοι κοινωνίας παραίτησιν·
ἔφη γαρ ό απόστολος αὶρετικον ανθρωπου μετα πρώτην καὶ δευτεραν νουθεσἰαν εν
παραιτοῦ εἰδὼς ότι ὲξἐστραπται ό τοιοῦτος καὶ αμαρτανει ῶν αὐτο-
κατακριτος. πλὴν θεοῦ ἐσμὲν ἑντεῦκται μὴ γενέσθαι σε αύτοκατακριτον, αλλα
όρθοτομοῦντα τον λόγον τῆς αληθείας.

ΠΠ
'Ασκληπιαδον ἐπισκόπου Τραλλεων προς τον αύτον Τίἐτρον εε

ίίδοὺ, αγαπητε, πεπλὴρωται ο κόσμος ἐκ τῆς ἐκθἐσεὼς σου σκανδάλου καὶ τὰ βασὶ-
λεια ἐμφρόντιστα γέγονε καὶ οὶ ποιμἐνες διεγείρονται ἐπαξίως ἄξαι ἐπὶ σοὶ ταλανισμόν.
δὸι οἶινι ποιρακλὴθητι, Φωνὴν μίαν ὀΡθΟ'ι'0νία5 τοῦ ἑπιπρυτανεύειν ταληθὲς ἐν τῶι κοινῶι
τοῦ τον υίον τοῦ θεοῦ τῶι κοσμωι καθομολογεῖν ἐσταυρωμἐνον καὶ μὴ τοῦτον διαρριπτεῖσ-
θαι δια σοῦ καὶ τούτου το ονομα ἐν τῶι ἑτἑρως ἐν διαστροῳῆι λέγειν ἐν -ι-ηοι -ι-οὶοοογὶωι το
τούτου τον σταυρόν. μὴ σὺ πρῶτος εῖ τῶν ἐν Νικαίαι πατερων, ῖνα οὶρξηι ο όρος
σου ύπὲρ αύτοὺς; αλλα, ῳησὶν, ἐγὼ δια Νεστόριον προσἐθηκα ἐν τῶι -ι-οιοοὶγὶωι τον
σταυρον δια το αύτον παρεξωθεῖσθαι ἐν τούτωι τὴν θεότητα ἐν τῶι σταυροῦοθαι αὐτόν.
καὶ τί; μὴ νεὼτερον Νεστορίου το φρόνημα; ὴρξε γαρ τοῦτο απο τοῦ μεταιόωρονος
Φωτεινοῦ, ον οἱ αγιοι πατέρες οἱ ἐν Νικαίαι ἐν Ξωὴι μὲν ού κατἐῳθασαν, το δὲ δόγμα ιιε

ΠΠ ορίεὶυίσο ειιιὶὶιιιιὶοι· ἰοιτιιει. οαίίιει οεὶ: ίτιίτει. ίιι ιιρρειιαὶοο 4

Ο [= ειοι·ν], Ι
1 προτίθηι-Η οίἶ σὑν 'Γὥὶ οὶῃ· 0,1 με σνθβὶβὰσανῃ Ο'" συ!-ὶβιβασαντί νε Οθ νε συμβι-

βασαντοσ Οὶ' οοιτ., Ι ὰκακίον ΟΠ 2 τους οιτι. Ἑ παντων ἑπὶσκοποσ ΟΠ .ς ὺπερενχει Ι
μου ΟΠ πλείστων ΟΠ παῦλον Ι 7 ὼΰ _ ἔφὶὶΰ ων- Ι ού οτιι. Ον" 8 σου οοτ, Οι
9 Ψωνοΰῃοσ Ι 9/Σο ἐο-ςοηρωμἑνον ·ἢ μετα τὴν τριαδα Ή ἑαταυρωμἑνον Ονενῃ, ΙΟ ερ οι1 ἢ Οιιιειηη
το το οπι. Ο" νυν οῃλ- ο'ί^ και ΟΠ· Ο” 13 ὡς ΟΠΊ· οτ Ι4 εοΐλἰσιιε Λ ΞΙ5 ουΧ
είξασ Οὶ 17 εῖξεις ΟΠ εὶξησ ΟΩΛ ὴξεισ Ο* ίὶξεὶσ Ο" Ξ8 πρνσθεῖναι Ο το ἡμῶν Ο" μὴ Οι
ἀνἀο-χει οι εε εὺτεκταὶ Οι '

ος τραλεων Οἶ _ 27 θεοι Ο” ϋ'ὲ·Ο" 28 κοὶνὥ ΟΙ. Λ ὶἶὀιιὶινιι· ι.ο. οοιιιιτιντιίεοτ]
οι. ειρροιιό. 29 τον χν τον υνΙ. τον κοσμου ΟΒ" 32 αύτούς] τὸν ἑκείνωνῖ ιἰιενε Λ
34 και τι ονι ιοιιτοι ο=ν τον νεστωίειν ΟΠ ἦεἑαι Ο"
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αὐτοῦ κατεκριναν οὐ δια το φρασαι αὐτοὺς το τρισαγιον ἐσταυρωμἑνον, ἐπειδὴ τοῦτο
ὴν ἐν γνωσει αὐτοῖς λίαν δύσῳορον, Φωτεινῶι δὲ ἐρασμιον. όθεν το μὲν τρισαγιον
ἐν μυστηρὶοις μόνοις απἑθεντο οωνεῖσθαι καθα τα σεραῳὶμ, φασι, μηδεμὶαν ἐν τοὐτωι
προσθὴκην ὴ ύῳαἱρεσιν πραξαντες. πόιλιν δὲ τοῦτο το ασεβὲς ανανεωθὲν ἐπὶ τοῦ
Σαμοσατἑως λίαν ὴδρὐνθη καὶ ἐπισυναχθἑντες οῖ όιγιῶτατοι τὴν μνὴμην πατἐρες ἐν τῆι ε
Κωνσταντινουπόλει, εἰ καὶ αὐτόν οὐ παρἐοθασαν, αλλα το δόγμα αὐτοῦ κατὲκριναν το
μὴ ῳρονειν δύο υίούς, δι, ἔι ἕνα καθωμολόγησαν ἐν τῶι όρωι αὐτῶν υὶόν. νὴ Τὸ
τρισαγιον ἔφησαν δι' αύτον εσταυρωμἐνον, ότι τῶι όρωι τῶν προ αὐτῶν πατερων
ἐξηκολούθησαν καὶ ἕπεσθαι τοῖς δόγμασιν αὐτῶν ἕκριναν τοῦ το τρισόιγιον ἐν τοῖς
μυστηρὶοις μόνον ἐξακούεσθαι απαθῶς ὡς τα σεραοὶμ καὶ μὴ ἐσταυρωμἐνον; παλιν δὲ ιιι
Νεστορίου ανακύφαντος καὶ καταρτὶςοντος τα ασεβῆ προ αὐτοῦ δόγματα, ῳαμἑν δὴ τα
Φωτεινοῦ καὶ τα τοῦ Σαμοσατὲως, συναθροισθὲντες δι, αὐτόν οἱ περὶ Κελεστῖνον Καὶ
Κύριλλον ἔπαυσαν τας τοιασδε δυσσεβείας οὐκ αποθἑντες ἐν τῶι τρισαγίωι σταυρόν. ὴ
σὺ δοκεῖς παντων τούτων σοφῶτερος είναι ὴ ἔχεσθαι παρ' αὐτούς πνεύματος αγίου,
Θῖῖ ἦν γνῶσις; ὴ σὴ τοίνυν αποτεθεῖσα ἐν τῶι τρισαγίωι σταυροῦ προσθήκη δυσμενὴς 15
βλασφημία ἐστί. πλὴν καὶ μετὰ τούτους τούς αγίους πατερας δυσφορων κατα-
λαβόντων τὴν Κωνσταντινούπολιν σεισμῶν μικρος καὶ μέγας, πλούσιος καὶ πὲνης, Βοῦλος
καὶ ἐλεύθερος ἐκ τῆσδε απαναχωρὴσαντες ἐν τῶι Καμπωι αμα συνἐδραμον κρυμοῖς καὶ
χειμῶνι ἐκεῖσε μαλλον ολἐσθαι καὶ μὴ συμπεπτῶσθαι τῆι αὺτῆι πόλει. οὐς φειδοῦς
ό θεος αξιῶσας φιλανθρωπευσαμενος απεκαλυῳε τῶι μακαρίωι Πρόκλωι το τρισαγιον εν
εὶς παῦσιν οργῆς λιτανεύοντας αὐτούς οωνεῖν καὶ τοῦτο ὲμφανῶς, οὐχ ἑνὶ ὴ δευτἑρωι
γνωσθἑν, αλλα παντὶ τῶι κόσμωι. μὴ απἑθετο ό θεος ἐν αὐτῶι λἑγεσθαι σταυρόν;
ότι οὐδὲν οραι εὶς ύβριν αὐτοῦ· ἔφη γαρ ῳασκειν ιιαγιος ο θεός, αγιος ὶσχυρός, αγιος
αθανατος, ελἑησον ὴμας.‹‹ πῶς ούν σὺ τετόλμηκας παραθἑσθαι σταυρον παρα τον
θεον ὴ καὶ παρα τοὺς πατέρας τον πατέρα συγχἐων τῶι υὶῶι καὶ τῶι αγἰωι πνεύματι εε
ἐν τῶι τρισαγίωι φωνῶν τον σταυρον, ῶς παρα σοὶ μὴ είναι πατερα τον πατέρα μόνον,
αλλα καὶ υὶόν, καὶ τον υὶον μὴ είναι υῖον μόνον, αλλα καὶ πατέρα, καὶ το πνεῦμα το
αγιον μὴ είναι μόνον πνεῦμα, αλλα καὶ υὶόν;

δια τοῦτο εἴ τις ανατιθεῖ ἐν τῶι τρισαγίωι σταυρον παρα τον υίον τοῦ θεοῦ, αναθεμα
ἔστω. εν

εί τις τετραδα παρεισῳἐρει εν τῶι τρισαγίωι παραθεὶς μετα τὴν τριαδα Χριστον
ἐσταυρωμἑνον, ανὰθεμα ἕστω. _

εὶ τις συγχἑει τὴν τριαδα αὐτόν λἑγων είναι πατερα καὶ υὶόν καὶ αγιον πνεῦνσι
αναθεμα ἔστω.

εἴ τις διίστησι τὴν μίαν οὐσὶαν τῆς τριόιδος εἰς δύο, αναθεμα ἔστω. νε
εἴ τις τον ἕνα υῖον διχόιςει εἰς δυαδα υὶῶν, αναθεμα εστω.
εἴ “ΠΞ τον θεον λόγον καὶ τὴν σαρκα μίαν φύσιν λέγει αγνοῶν τῶν φύσεων το δια-

Ψθθον, αναθεμα ἔστω.

Ο [= οετιῇὶ, 1
1 Τὁίίὶ τοῦ ΟΠ 2 ῳωτεινῶ ΟΠΑ οωτεινοῦ Οεει' ς λίαν] παλιν Ον ὶδνννθὶι Οί

'ῖῦὶ οὶὶὶ- 0" 6 τοε ΟΙ οι". ειρροιιο. 7 μὴ οιιι. Ι 8 τρισαγίω Ον δι' Οὶῃἶ δὲ Ο”/ὶ
9 τνιννιαω Οί' ιο νονοις ον Η ενωοιιιοῳον-τον ον ει ονι· ιν τὰ ειν- Ι
13 'ΐοὶαθλασ Ο"""1 ὲπιθἐντες ῖί τς οὶς ἦν] ὴ σὴ Ἐ ἐπιτεθεῖσα Ι τοῦ στονροῦ Ο® οὶὶὶ· Οί
δῦϋσεβῇῦ' ΟΒΛ Ιδ (τπαναχωρἠααμτεα Ἑ 19 α0νΕΤΓΓὥΠῦΕΧὶ 00 Ο'ὶ.Ι|.ΙΤϊΤωῦἦνΟΕὶ 1 ΕΙὐ"ΓΟῦ' Ον

εο αξιὼσσσ καὶ ΟΠ αιμα καὶ τοῦτο- κόσμωι οιιι. Ον σε ὐπὲθετο Ον αύτὥὶ] ΐὥ Ι
26 τόνε οιιι. Ον ἦ·-ἦξ μονομ Οιυ· οο ἐν -_ ἦον ἐντιθεῖ ῖ ανατίθησιν θα θὶιίθθ οῃὶ· ΟΜΥΛ
31 Χριστόν οιιτ. Ϊ 33/34 οιτι. Ον 33 αὐτόν ΟΙ οί. ηιιτιο οόποὶιινὶ οό ορροιιτὶ. 35 Ροὶὶίί 36
οοὶὶ. ΟΠ εὶσ οὺσὶασ δύο Ον οτιι. Ον/Χ

2*



11

Ρ. 14.1

1

2 Τὶπι. 2, 5
εῦοτ. το, 4.. 5

2

Β

4

ίῖ

ρ. ιτε

θ

Ι 2 ΩΟΕΕΙΞΟΤΙΟ ΞΑΒΒΑΙΤΙΟΑ

Ος- οί)
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καὶ γαρ πτιστεύομεν ότι ὴ ςωὴ Ξωὴ ἐστι καὶ οὐ μετἑπεσεν εὶς θανατον.
γνὼσηι καὶ αποκόιμηι ὲφ' οῖς ἀνόνως εἴρηκας· ἔστω δὲ καὶ ἔστι τοῦ θεοῦ ὴ χαρις μετα
τῶν όρθοτομούντων τον λόγον τὴς αληθείας.

ν
Ἐπιστολὴ 'ὶουστικίνου ἐπισκόπου Σικελίας προς τον αὐτόν Γὶἐτρον ότι ού δεῖ προσθὴκην

είναι ἐν τῶι τρισαγἰωι σταυροῦ, ίνα μὴ δύο είσαξηις υὶούς
Δεῖ τον στρατιὡτην όπλίςεσθαι κατα τῶν πολεμίων καὶ τον όιθλητὴν τοῖς ανθιστα-

μἐνοις· ὴ δὲ παλη ὴμῶν οὐ σαρκικὴ οὐδὲ ἐπιῳανείας σώματος αλείμμασιν οὐδὲ σχολατων
τις τῆς παλης το στἑφος ἔξει τῆς θεότητος ὲρραθυμὴσας τοῖς ὲπιπλὴττουσι μὴ προὲσθαι
τῆς αληθείας τὴν παλην. καὶ γαρ καὶ αθλητὴς οὐ στεφανοῦται, ὲαν μὴ νομίμως
αθλὴσηι, καὶ τα όπλα ὴμῶν οὐ σαρκικα, αλλα δυνατα τῶι θεῶι προς
καθαίρεσιν όχυρωμόιτων, λογισμούς καθαιροῦντα καὶ παν ὐῳωμα ὲπαι-
ρόμενον κατα τῆς γνὡσεως τοῦ θεοῦ. δι' ό ὡς αδελφον διανίστημι ὲν ὐπομνὴσει
ότι καλοντο ύπείκειν τοῖς πατρασι καί απείπασθοιι οίκείας καινοτομίας· πείθου Φίλικος,
αγαπητε, ταῖς ύποθἑσεσιν ἐν τῶι μὴ παραθἐσθαι σε ἐν τῶι τρισαγίωι δύο υῖοὺς καὶ
πείθου τοῖς σεροτφὶμ τὴν τριαδα ῶσαύτως δοξολογειν καὶ μὴ παρα ταῦτα νόσει κενο-
δοξίαν τοῦ ποιεῖσθαι κακίστην ἐπισόφισιν. σταυρον τῶι ῦμνωι προστιθεὶς πὴρωσις
πολλοῖς ζεί) γινόμενος. τί ούν διορύττεις όμματα ὶδιωτῶν ὲπισκαλίτων ασεβῶν
ὁοὶ-ὶὰΞ. Μανην καὶ Οὐαλεντῖνον καὶ Εὐτυχῆ οπλὶτων τοῦ ῳασκειν παθητον το θεῖον,
μαλλον δὲ Γίαῦλον τον Σαμοσατὲα καὶ Νεοτόριον, διότι ἐν τῶι τρισαγίωι προστιθεῖς
τετραδα; ότι ὡς εαν περιστραφῆις, το ασεβὲς νόημα εὐσἑβειαν ούκ ἔχει, αλλα πλείστων
αὶρἐσεων δείκνυσι μορφας. 'Άρειος γαρ ὲλαττοῖ τον υὶον καὶ Εὺτυχὴς ὁμοίως δια το το
παθος περιθὲσθαι τῆι θείαι φύσει τοῦ υὶοῦ, δι' ο οὐδὲ όμοοὐσιον φρασειαν, ὡς Εὐνόμιος,
τον υὶόν. εὶ γαρ δὴ παρ' αὐτοῖς ό πατὴρ απαθὴς, ό υὶος δὲ τῆι θεότητι παθητός,
'ὶὶ”ὥ§ ὁμοοὐσὶοῖὶ Μακεδόνιος δὲ τέμνει ἐκ τοῦ πατρός το αγιον πνεῦμα καὶ Νεστόριος
ὡσαὐΤωΞ δὶχόῦὲὶ είε δυαδα υὶῶν τον ἔνα υὶον καὶ ὴδύνεται, ὡς σὺ ἔφης, φασκειν ἐν τῶι
τρισαγίωι τετραδα, σταυρον μετα το όμολογῆσαι τὴν τριαδα προστιθεὶς ασεβῶο -παο.
σο" Ουν ”ὶ'ῆΞ “ὶ'0ὶαὐΤΠ£ σου ὰσεβοὶἶδ Φοιραγγὼσεως μὴ προσθεῖναι τῶι σκανδαλωι σκανδαλον
καὶ μὴ ἔσηι αίτιος απωλείας τῶν απλουστὲρων ανθρώπων, μὴπως ο πρόεδρος ὴμῶν
Φίληξ κατα τούς κανόνας αποφὴνηται κατα σοῦ καὶ οὐδὲν σε ῶφελὴσει το λέγειν νἐγὼ
εὐχρὴστως τοῦτο απετιθἐμην τοῦ τον οταυρωθὲντα ἐν τῶι τρισαγίωι όμολογεῖν. ‹ι αρον
ανομἰαν ἐκ τῆς οἰκουμένης, μὴπως τοῦτο ταχος περιπολασηι, ότι το ασεβὲς ραιδιον
δεκτόν, το δὲ αμεινον οὐ. δἐξαι ούν ὡς αδελφοῦ σου παραίνεσιν καὶ σβἑσον το ῳρύαγμα

ν ίιι οοὶὶοοιίοιιο Ι.ειι:ίιιει 3. ρειμίιιειο ὶιὶο οι; ρ. ι8 εσ. ειιὶιιοαιτειε ενιιι; οόίαοιιὶε ὶτι Αὺἰιιιας. εἰ. Βογεικ
κίιίιοτιὶ. τί. ὶὶἴἰεε. Ν.. Ρ. 1ο

Ο [= ιιοτν], Ι, Αν [= νο]
ο ἔστι] ἔστη Οι
5 ὶουστικὶνου ΟΠ ὶουστικηνοῦ Ον" Ιισειἰιιἰ Αν Ιιιειἰιιὶαιιὶ Λ σικελλὶας ον σωελεὶασ Οι-

6 αξησ Ον" λὲξησ 1 8 παλησ Οεἰι/νι πλανησ ΟΜΠ ο οτ-ὶφοῖ οιιι-ι-Ι ἔξε, Οεγςιι ἀξες
κατα ΟΠ οιτι. Ο" ὲραθύμὴσασ ΟΙ' προελεσθαι Ι το παλην Οε^^ιι πλἀνηυ οτ"-Ι και Ιγςὶς
οὶ ΟΛ αθλητὴσ Οιὶ„Ι|\ν αθλεῖ τίο· ΟΦΛ ιο κοιθαιροῦντεσ Ον 14 ,ρἀἰΰἱε Λιι φ,·λ,κὥ= ΟΙΛ
τς ὐιτοθὴκαις Ι παραθέσθαι Ο" παραθἐ Ον παραθέσει Οι παραθὲοον οι ΩΟΠ” .,.,.αραθὴσε„, 1
ιό νόσει Αν νοσεῖν ΟΛ 16/ιτ κενοδοξὶαν ΟΠΑ κενοδοξίασ Ον" 17 ο-τ-αορὥ Ι .„.ροσ.,.,θὥ„ Ο"
πὴρωσις Ϊ σασσἱίνε /'ιν πηρος ΟΛ 18 εὶ ειςὶαὶαὶ νυεειιιε εε Αν ορὐττετο Οι· 20 προσεήθηῖ Οκ
Η Τὴν Ύῃθἀεα 00 πεθὶολραῳεὶσ Ον εὑσἑβεὶαυ ΙΛ" εθσεβείασ ΟΛ σε το οὶὶετιιιιι οιιι. ΟΜΠ
23 παραθἑσθαι Ο το υὶῶν Οείὶλε οιιι. ΟΜΠ ὴδύνε Ο? ὴδύνετο Οι οοτ-Γ, 27 -,Τροη-ῃοῶν οκν
ασεβῶς οιι·ι. Ι 31 ὲπετιθἐμην Ι τοῦ] το Ι 3: τοῦτο] τὸ Ο" ὲπιιτολαση Ον -ΠΕΡΙ-
-πολεψοη 1 ραδιον ΟεΛε ρᾶον ΟΜΠ 33 δεκτον Ι δεκτικον ΟΛ
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των αὶρετικὥν καὶ γενον ποιμὴν των προβατων καὶ οὐ λὐκος. καὶ τὥι μακαρίωι
Ϊἶρὁκλωι ακόλουθος γενοὐ καὶ τῆι αὐτοὐ ἐν τὥι Καμπωι αποκαλὐψει φὸβων ἔιντων λιτῶς
φασκειν το τρισαγιον εὶς παὐσιν ὸργἦς καὶ μὴ ἑγείρειν ἔτι θὐμον ῖσχνρὀν. εὶ δὲ μὴ, ἐὶῳει
σὐ· ὴ δὲ αδελφὀτης μου ὐθὥὶΦΞ ἔσται καγὼ μετα αὐτὥν καὶ οὶ σὐν ἐμοὶ γραψαντὲς σοι
περὶ τοὐτων. φροὐρει σεαὐτὁν, αγαπητέ, απο τῶν σκανδαλων. ἕμαθες απο τοὐ 6
'Ησαὶοὐ αγιος αγιος αγιος λέγειν· μὴ σταυρον ἔφη σοι λέγειν; αλλα, φησὶ, τατε ὁ ὐὶὸς 1οε 6 3
οὐκ ἐσταὐρὼθη καὶ δια τοὐτο οὐ παρἐδωκε τὁτε το ὁ στανρωθεὶς. τί οὐν; νὐν τα
σεραφὶμ ἐν τὁὅι τρισαγἱωι προσἐθὴκαν τὸν σταυρον, οτι οὐ λἐγεὶς; καὶ φησιν "οὐκ οὶμαι. ”
καὶ Εἰ οὐκ Θὶδαυι °ΤΓὥ9 ἀσεβεἶϋ Καὶ Υὰρ καὶ τότε ἔφη τα παθη της σαρκὸς τοὐ λόγον ὁ προ-
φήτης καὶ ὐμνολογεῖ σεμνὅις το τρισαγιον. πλὴν πῶς καὶ λὲγεις δεδἐχθαὶ τὴν ἐν Χαλκὴ- ιο
δὀνι σὐνοδον, καὶ ὡς αὐτὴ παραδὶδωσἱ σοι, οὐ δοξολογεῖε -τὸ ·ι-ρισὰγιηὶὴ αλλ' απειθεῖς
κἀκεὶνηι καὶ οὐκ ἐῳοβὴθης λεγοὐσης αὐτῆς ὶὁ μὴ φρονὥν οὐτως αναθεμα ἔστω;' ὐγιὥς
δοξολὁγει, καὶ ὐγιὴς ἔσηι· εὶ δὲ μὴ γε, μόνος αντλὴσεις τα κακα.

ΨΙ
Φὶληκος ἐπισκόπου 'Ρώμης προς τὸν αὐτὸν ὶ-ὶἐτρον καθαιροὐοα αὐτὸν ισ

Ἐπειδὴ δυστὴνων ἐξεμαγεὐθης ἐν ασεβεὶαι λὸγων καὶ οὐκ ἔκρινας εἶξαι τοῖς προτεταγ-
μἐνοις αγὶοις πατρασι τοῖς κατακοσμἠσαοι τὸν θρὁνον τοὐ τῆς μακαρἰαη μνἠ μῃε καὶ πολο-
αθλοὐ 'ὶγνατὶοὐ τοὐ μαρτὐρος, οὐ καὶ αναξιος ων οὐκ οἶδα ὅπως ἐμπεπὴδηιςαε ἄρξαι, καὶ
μὼμοις σου βεβὴλοις καὶ ασεβἐοι δὁγμααι καινοτομὶαν τῆι καθολικῆι ἐκκλὴσἰαι ἐνἐκρινας τοὐ
μὴ Χριστὸν οταὐρωθἑντα δι' ὴμας δεῖν εἰπεῖν, αλλα παθος τῶι απαθεῖ θεἐὁι ανὸμως ἐπεισ- αι
αξαι καὶ τὥι αθανατωι πνεὐματι θανατον ἐπιθεῖναι καὶ οὐκ ἐῳρικἱασας α οὐ παρεδἑξω
ἔκ τε των θεἱων εὐαγγελὶων καὶ αποστὸλων καὶ των ανδραγαθησαντων εὐφὴμων πατἑρων,
κακὶστως ἐπισοφισαμενος ταὐτα ἐπιστροβῆσαι καὶ οὶκεὶας φρονὴοεως λὐμὴν ἑμπαραθἐσθαι
τοῖς απλοὐστἑροις καὶ σκανδαλον τοιαὐτης αἱρέσεως. ως οὐδὲ ὶσα ταῖς προτἑραις αὶρἐσεσιν
ανθεῖν, ὐπεραγειν δὲ μαλλον πολλαχὀὁς, καὶ οὐχ ὥρμὴοας τῆι ὰλὴθεἰαι καὶ τοῖς ἐπὶ δὶς εκ
γραμμαοιν ὴμὥν ἐνωτἱσασθαι, νὐν ἡρξαμὴν αιτοῳὴνασθαι κατα σοὐ, μαλλον δὲ ο κορν-
φαιὸτατος τὀὀν ποιμαντικὥν θρὸνων, ὁ ἐν αγίαις εὐφημἰαις κομὥν, ὁ αριστος τἕὁν αποστο-
λων αληθως ὶ-ὶἑτρος, οὐ μὁνον δὲ κατα σοῦ, οὐ το ὅνομα ἔπισος εἴ. αλλ' οὐ ἢι γνὼ μηι οὐδὲ
τῆι πίστει, ὅτι ὐπεραγαν ἐκ τοὐτοὐ ἐκκεκλικὼς εὶ τοὐ ὀρθοὐ σκοποὐ καὶ τῆς α1.ιωι.ι°ἠΤΟν
πίστεως, αλλα μὴν καὶ κατα των μὴ ἐρὐθριασαντων τοὺς τῶν οεπτὥν εὐαγγελιστὥν χα- αι
ρακτἦρας καὶ τῶν τοὐτοις ἑπομἑνων αποστόλων καὶ τελεἱων ανδρἑῖιν διῦαοκαλων τοὐς
λὸΥΘ'¬-Ἐι ἀνκατωι γνὡμηι ἐπερειδομἑνων τῆι ἐκ σοὐ παρανομουμἑνὴι ὲκθἑσει ὡς ὴδὐτατα
περιἑπεσθαι ἐπὶ τὸ τῆς κακοδοξἱας ἐὶντως πικρὸτατον καὶ οὐκ αποστραφὲντων τὴν τοιανδε

ἩἹ ορἰοτιιὶαο εὶητὶοιιἰοτ ἰοτιιια οαὶὶο. οεὶ: ὶτιἱτει. Ξιι ειρροτιτὶὶοο 7

Ο [= οοτνῖὶ, 1
1 καὶ οὐ ΟΤΑ" οὐ ΟΝΙ μὴ ΟΠ 2 γενοὐ οιιι. ΟΦΛ του λιτὥς θἰιὶιὶὶιθϊ 4 δὲ Ωω· ΟΕΜ

ῦ ὁ ΦΓΠ- Ο' 7 ὁ Ι οιιι. Ο 8 οὶιιαι ΟΛΜ οὶδα Ι 9 τῆο· σαρκὸς τα παθη Ι το ὐμνο-
λϋγεῖὶὶ Λ" ϋεννῶα ΟΜΥΙ οαῳὥσ ΟΩΛ πλὴν οπι. Ι πῶς ΟΩΑ πῶς δὲ ΟΜΕ Η σοι Λι·
σὺ ΟΪΛ 1 ΙΪΙ2 άλλα πεὶθεις κακεὶνην Οὶ 13 τα οιτι. Ο” τ5 ἐπιστολὴ φὴ-λῆκοῖ Ι 16 εφ
οτνχῶσ ΟΤΙ ἐηεβακχεὐθης ϊ 17 ανδρὰσι ΟΠ ιῃι±8 καὶ πολναθλου οιιι. Ο" 19 κο-
μοισ ΟΟΛ οι πρῖ ΟΜΛ 23 οὶκεὶαν Ον" 24. τοὐσ ὰπλονστὲρουσ Οι 25 ἐπὶ 8ὶῖ] ”Π”Ρ®σ
σὲ' ο®^ 26 ἐνωτὶαασθαι] πεισθῆναι Ου/Χ ὐπακοὐσαι Ι 27 Κῦσμὥν Ο* 28 οὐ] οί. ὶιρροιιτὶ.
τὥ ὐνὐμὐκῃ Ο'ὶΪ^ ἕπισοο εὶ ΟΕ"/\ ἑπισυσσεῖ ΟΝ ἴσωυ” Ξὶ Ϊ 29 ἑκκεκλὶκὼο” ΕΠ ὲκκεκλὶκὀσὶ 0"
ἐκκεκληκὁσι Ον 3ο μὴ οιπ. Ονιι 32 αοτακτω Οι' ἑπερειὐονἑνων ΟΠΑ ἐπερειοομἐνονσ ΟΠ"
πορανινῦνμὲνη Ο' 33 περιἐπεοθαι ΟΛ περιἑλκεσθαι Ι οΙ. αρροπὐ. τῆς οιιι. ΟΠ οὐκ οὶιι. Ο"
τοιαὐτην Ο"

ι ὶ
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4 δυσσἐβειαν. λἑξομεν οὐν σοι, ως καὶ κατ' εκείνων, ἐπειδὴ ὴγαπησας κακἰαν ὐπὲρ
Ρεετ. 5-7 ζαγαθωσὐνὴν, αδικὶαν ὐπἑρ› τὸ λαλῆσαι δικαιοσὐνὴν, ὴγαπησας παντα

ρήματα καταποντισμοῦ, γλωσσαν δολίαν, δια τοῦτο ὁ θεὸς καθελεῖ σε
εὶε -τελος οὐ μόνον απο τῆς 'Αντιοχἑων εκκλησίας, αλλα καὶ ἀπὸ πασης πόλεως καὶ γε
πὶῃταγιωμἐνως ἔστω σου ὴ καθαίρεσις αὐτὴ ὐπί ἐμοῦ καὶ των διεπὁντων μετ” ἐμοῦ τὸν ε
αποστολικὸν θρὸνον καὶ 'Ακακἱου τοῦ τῆς Κωνσταντινουπολιτων εκκλησίας ποιμἐνος καὶ
των αὐτωι τιμίων ὐποκειμἑνων περιορίων ἐπισκὁπων ως καὶ των αὐτων μὴ ανασχο-

6 μἐνων ὐπομνπμὰτων- ὁ°ιὲ μὲν γαρ ἔφὴς τριαδα δι' ὴμας σταυρωθῆναι καὶ οὐχὶ Χριστὁν,
ὁτὲ δὲ τὸ αθανατον πνεῦμα Μανιχαίςων, ὀτὲ δὲ ἐκ τοὐτων φυγὼν διακατελεγχὸμενος ὐπὸ
των ἐμων ὐποθηκων καὶ λόγων Χριστὸν μετα τὸ αθανατον πνεῦμα ἔλεξας ὐπομεμενηκἑναι το

0 ὡς ὁ Σαμοσατεὐς καὶ Νεστὸριος τὸ παθος τὸν ὲνα υίὸν διχαςοντες εὶς δυαδα υίων. ατε
δὲ καὶ ἐπὶ τοὐτωι εὶξας μὴ διασὐρεσθαι, ὴκες ἐπὶ τὸ κακιον τὸ τὸν χερουβικὸν ὐμνον εὐπαρὲ-
δρωι τραμωι ανενδοιαοτως ὡσαὐτως τὴν τριαδα μὴ δοξολογεῖν, αλλα τὸν παντα ὐμνον
είς τον υὶὸν αγειν, ἐθὲλων ὲνστἠσασθαι ὴν κατα των ακακων ἐξὴνεγκας νομῆς γαγγραιναν,
καὶ παντοίαις ἑντεῦθεν αγχὸναις αὶρἐσεων μεγίστως περικρημνηὁμενος ἐκνεὐων τῆς αλὴ- ιε
θείας τοῦ τὸν Χριστὁν μὴ κὴρὐττειν δι' ὴμας σταυρωθἑντα τὸν μονογενῆ τοῦ θεοῦ υὶόν, τον

7 ἐν μἑσωι πατρὸς καὶ αγίου πνεὐματος εὐσεβως δοξολογοὐμενον. τί γαρ τοὐτου απαγο-
ρεντικωτερον, πατρὸς παρ' ὐμων καὶ αγίου πνεὐματος αδοξουμἐνον καὶ συκοφαντίαν τοις
σεραφὶμ ὐμων παρεισφερὸντων ἑὶτι οὐ τὴν τριαδα ῳασκουσι δοξολογεῖν αγιος αγιος αγιοε.
αλλα μονοπροσωπως τον υὶὸν; καὶ ποία φαραγκωδης αὶρἑσεων οὐτως απὴναισχὐντὴσεν εε

8 ως ὐμεῖς; πλὴν καὶ ἐν τοὐτωι διατρἐχοντες ἔτι καινοτἐρως ἐπὲβὴτε ταῖς στραγγαλιωδεσι
των ὐττὸ θεοῦ απειπαμὲνων δυσφὴμιων· τὸν υὶὸν πατἑρα καὶ αγιον πνεῦμα λἐγοντες
Σαβελλιανηοντες καὶ συναλείφειν κρίνοντες τὴν τριαδα ὁμολὁγως απηρνὴσασθε, είς ὴν

8 ἐβαπτίσθὴμεν καὶ πιστεὐομεν καὶ ὁμολογοῦμεν. τίς οῦν οὐκ αποδὐρεται τοὐς οὐτω
φασκοντας περὶ τοῦ τρισαγίου τοῦ αχραντον; ἔι ἐμοὶ λίαν πρέπει ἀπείπασθαι καὶ κλανθμὸν εε
δοῦναι ἐπαξἰως των ἐπὶ τοὐτωι διασυλωμἑνων απλουστἐρων ψυχων των τὸ ασεβἑς ως
εὐσεβὲς δραματοὐργησαντων. οὐς καὶ αλλοτρίους ὴγοὐμεθα τῆς ὸρθοδὀξου πίστεως
Καὶ Τἦε κνιθολικῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς κοὶνωνίνῦ Τοῦ ἡμῶν ὴγουμἑνου ἐνδὸξου προὲδροὐ ὶἶἑ-

ὶὶὶ Τνεν τοϋ τὰς κλείε τιιε βασιλείας παρὰ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν εὶληῳὸτος. οι 8ὲ τον απο-
στόλου θἑλοντες είναι κοινωνοὶ αγονται καὶ τῆι διδαχῆι τοὐτου τοῦ τὸν Χριστὸν ῳασκειν εο
καὶ πιστεὐειν δι' ὴμας σταυρωθἐντα καὶ μὴ τοῦτον απαρνἠσασθαι ως καὶ ὁ αρτὶως καθηι-
ρὴμἐνος ὶ-ὶἑτρος δια τὸ αλλοκὸτως καὶ δυσμενως ἐν τωι τρισαγίωι προσκεκαινοτομὴκἑναι τὸ
ὁ στανρωθεὶς δι' ὴμας, είδὁτες ὅτι οὐ τριαδα παρα των αποστὁλων σταυρωθεῖσαν παρε-
δἐξαοθε, οὐ πατέρα, οὐ πνεῦμα αγιον, εἰ μὴ σαρκὶ τὸν υίὸν τοῦ θεοῦ τὸν μονογενῆ μονω-

11 τατον. φεὐγετε τοίνυν απὸ τῆς δυσμενοῦς τοὐτου κοινωνίας καὶ ἔσομαι ὐμων κοινωνὸς εε

Ο [= ειοτνὶ, Ι
ΙΪ2 ὶίΟίκὶαὶ·'τ°°°ἠΥὸ?πί”ὶσα§ οπὶ· Ο” 2 ἀγαθωσὐὶὶὶίὶν-ὑπὲρ οιιι. ΟΗΙΛ τοῦ Οί' 3 κα-

θἐλοι Οε 4 απο τῆσ οὐ μονον Ον" 5 πεπαγιωμὲνη ΟἙΙ σου οιιι. Οι μετὶ ἐμοῦ ΟΜΨΙΛ
κατ® ἐμὲ Ον οί. ειρρεπκὶ. 7 περιορίων 1 περιορὶαν Οὶ ὐπερορὶα Οκτ οιτι. Ο·=Λ ει, αρρεῃὰ ὡς ηιπ.
Οταν ὥμ 1 6„ὶ7 καὶ των αὐτων οαι. Ι τγίδ ανασχομἑνων Ον οοττ. ανασχομἑνω Ο" ανασχομενον Οκ
ἀνασχὁμενοα Οὶἴί ειὶεὲίκκίείί Λ 8 ὐπομνηματων Ο/\ των ὐπομνημἀτων 1 οί. ειρρεῃη_ ὁ-Γὲ -ε
Χριστόν οτιι. Ι ς διαῳυγὼν διακατελεγχὁμενοσ ΟΕ/Χ ποτελεγχὸμενο; 1 γο/Π Ως, η_ΡΡηῃ(1_
το παθοσ επτα ὡσ οοὶὶ. Οεἰὶ το Βὲ οιτι. Οπα τοῦτο ΟΠ” ὶεὶίη απαρἐδρω Οκ τς οὶ.
ειρρεὶκὶ. 14 λέγειν Θε τς μεγὶστων ΟΤΙ Ι7 εὐσεβως οτιι. Ο ῃῃς ἐκκηρμκ-ΐὸ-ι-ερομ 1
το ῳαραγκὼ'6ησ Ο* φσρσγγὡδιιν Θὶὶ" Φὰραὶὐἔ 1 Ρῃὶεϋίυίὶείίο Λ απηναισχὴντησεν Οι' απηναισ-
χὐμτηκεν ΟΤΙ 21 οί. αρροτια. 22 απηγορεὐμένων Ι 23 απαρνἠααηθαι Οτιν 26 Τοῦ-το Οττ
30 τοὐτων Οί, οοιτ. Οί” αὐτοῦ Ο.: 31 καὶ πιοτεὐετν οτο. Ι 32 ηῃαλλοκὁ-|-ωσ οιιι· ἐν _.
τρισαγὶωι οιτι. Οκ 33 ὁ οὶὶλ- Ο” 33ιί34 'ίίαθαδἑἔασθε Ο* παρεδἐξαντο Ι 35 καὶ _- κοι-
νωνὐς οιιι. Ο"
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καθότι καὶ ὐμεῖς ἐμοὶ τοῦ δολεροῦ φόισματος πόρρω ὐμων τῆς όρθοδοξίας ἐκπεπηδηκότος.
ωυλαξατε, Χριστοῦ μαθηταί, ἐμοῦ δὲ υὶοί, τας παραδόσεις ας παρελαβετε απο των θείων
γραῳων.

νὶἱ
Ἐπιστολὴ Κνντιανοῦ ἐπισκόπου 'Αρκουλιανων πρὸς Γίἑτρον ἐπίσκοπον Ἄντιοχεὶας ε

ὶ-ὶολυτρόπως καὶ πολυμερως ἐξἑνευσας, αγαπητε, τῆς αληθείας ταναντία πρατ- Ηεὶπ. ι, ι
των τοῦ δεοττοτικοῦ μυστηρίου, μὴ επόμενος τοῖς εὐαγγελίοις ὴ τοῖς αποστόλοις ὴ τοῖς
αγίοις πατρασι. καὶ γαρ βαρεῖαν φέρει κατ' αὐτων καινοτομίαν τῆς καθολικἦ§ έκκλη-
σίας ιἦ ἔκθεσίς σου καὶ μἐντοιγε οὐκ απείπω ταὐτης πολλων ἐπισκὀπων ὐπομεμνηκὀτων σε,
μαλιστα τοῦ αγιωτατου αρχιεπισκόπου Φίληκος τοῦ ταὐτης αποοτραφἦναί σε καὶ εὐθῆ ιο
καὶ όρθοτόμον είναι τοῦ σωτηρίου κηρὐγματος. αλλί οὐν γε αντιποιοὐμενος αίρἐσεων
Τὸ °Τἦ9 ίὶείι-15 διδασκαλίας ταλαντον απεκρὐιμω εὶς τὴν γὴν καὶ οὐ μαλλον τοῦτο προβα-
λἐσθαι ἐπὶ τραπεταν εὶξας οῖον ἐν ταῖς των ανθρωπων καρδίαις τὴν ὐγιῆ διδασκαλίαν,
αλλα τοὐναντίον Ξιτανια ἐσπειρας. καὶ τίς ἔτι ανἐξεταί σου διαστρἐφοντος τὸ τοῦ Χρι-
στοῦ εὐαγγἑλιον; οὐ τὸν ἐν δὐο φὐσεσιν ἕνα υίὸν τὸν κὐριον ὴμων ὶὶησοῦν Χριστόν, τοῦτον ιι
κηρὐσσοντος ἐσταυρωμἐνον, αλλα τον θεὸν τὸν ίσχυρὸν τὸν αθανατον οἶον τὴν μίαν τὴς
τριαδος οὐσίαν φασκουτος ἐσταυρωμενην, καὶ οὐ μόνον, αλλαγε καὶ μίαν φὐσιν τοῦ θεοῦ
λόγου καὶ τὴς σαρκός φὴς. καὶ εἰ μία φὐσις τοῦ θεοῦ λόγου καὶ τῆς σαρκός, μία δὲ
φὐσις τοῦ θεοῦ πατρὸς καὶ τοῦ λόγου, πως οὐ μία καὶ ὴ αὐτὴ φὐσις τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ
σωματος καὶ τοῦ λόγου; εῖ δὲ οὐ μία ῳὐσις θεοῦ πατρός καὶ σαρκὸς ανθρωπείας καὶ εο
τοῦ λόγου, ῳρασον πως μία φὐσις τοῦ λόγου καὶ τῆς σαρκὀς. πως γαρ κτιστὴ καὶ
ακτιστος μία φὐσις; εἰ δὲ τοῦτο αδὐνατον, πως ὴ κτιστὴ σαρξ καὶ ὁ ακτιστος λόγος μία
φὐσις καὶ οὐ δὐο ἐνηλλαγμἐναι; εί δὲ φὐσεως μιας ἐστιν ὁ Χριστὸς καὶ οὐ δὐο, τί οὐ λἑγεις
τὸν Χριστόν κτιστὸν ως ὁ 'Άρειος ὴ ακτιοτον ως ὁ Μανιχαῖος; ποῦ δὲ καὶ ὴ χρονικὴ Χρι- ει
οτοῦ γεννήσεως φὐσις καὶ ὴ τὴς θεότητος αὐτοῦ προαιωνιος γἐννησις; ποῦ τὸ σἠ με ρον Ρε. 2, 7
γεγἐννηκα σε καὶ τὸ ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσῳόρου ἐγἐννησα σε καὶ το ”ίησοῦ9 Ρε. ιοςι. 3
Χριστὸς χθες καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ είς τοὐς αίωνας; πως δὲ καὶ λἐγεις πρὸ Ι-1εὶσι·.3ι 8
τῆς ἑνὼσεως τοῦ θεοῦ λόγου καὶ τῆς σαρκὸς δὐο, εἰ μὴ προυπῆρχεν ὴ κατ' οὐσίαν ἐκ παρ-
θἑνου ἐνωσις; καὶ γαρ εὶ μὴ προυπαρχει ὴ τοῦ Χριστοῦ σαρξ πρὸ Μαρίας κατα τὸν Οὐαλεν-
τίνου ασεβῆ λόγον, πως δὐο προυπῆρχον ῳὐσεις πρό Μαρίας; τίνος δὲ καὶ αὐτὴ ὴ ἐκ- ειν
φρασις; οὐχὶ Εὐτυχοῦς τοῦ μαλλον ατυχοῦς τὸ ἐκ δὐο λἐγειν φὐσεων μίαν γεγενησθαὶ
φὐσιν; εὶ δὲ ταῦτα ἐκείνωι φρονεῖς, πως τοῦτον αποβαλληι ὁ τα αὐτοῦ παραδεχόμενος κα-

ΨἹΙ ειπὶίτιυἰοτ ορὶεὶπιὶιιο ίοτιτιει οαίὶει οεὶ: ίιιίτο. ίιι ειρροιιιὶὶοο 6

Ο [= ιιοι·ν], Ι, λλὶ [ὶιιιὶο ει 5]
Ξ ὐμὥν] ὐμων ΟΝΑ ἐισπεπηδοικατεσ Ον
5 ίσον ἐπιοτολῆσ ιλὶ' οιπ. Ι κοντιανοῦ Οι ἐπισκόπου οιπ. Ι αρκουλιανων Ο®'"νὶί

ἐρκουλιανων Οκ ἑρκουλίων Ι οἱ. ειρρειπὶ. 6 πολυμερωσ καὶ πολυτραπωσ ΟεΛ 6/7 πρὰσσων νὶί
7 ῦΐοὶ ττ ιἦτοι ΟΙ 8 βαρἐωσ Οι" ο σου οπι. Ή ταὐτιιν Οὶἰ ὐκομνὐσὰνλων Οί).
ὑπομὶμνηνκὁντων Ιλλὶ το καὶ μαλισται Ι ταὐτην Οιἱ τι σωτηρίου] θείου Ι ἄλλα
Υοην νὶί ὰλλ, Ι αντιποιοὐμενοσ ΟΜἹΛ περιποιοὐμενοσ Οὶὶὶῖλί οί. ειρροιιεὶ. των Οὐρἑσεωὶ' 1
τε/13 προβὰλλεσθαι Οεὶὶν προβαλλἐσθαι ΟΤΙ 13 τραπεςων Οιιι. τὴ -καρδια [οιῖ ειρΡ0Πί1·ὶ νὶί
Ι5 ἔν -_ νὶὸμ ΟΪΛ ἐξ αμῳοῖν ἕνα υὶὁν ἐκ δὐο φὐσεων καὶ ἐν δὐολλἴ [= ιιρροι·ι‹Ξ.] 16 κί”ὶΡὑσσον“
τος Ήὶν κηρὐσσων Οιὶν τὸν θν τὸν θῦ Ον ια ῳασκοντος Ι ῳασκων Ονν ὲοταυρωμἑνον Οίῖ
Ξνιίιθ τοῦ Θεοῦ λὐΥ0ν φὐσιν μίαν ΟΪΙ ιθ καὶ εί -- μία δὲ] εὶ μία δὲ Ψ Τ9 θεοΰ οὶὶὶὴνὶί
πὥε Οὐ Οὶῃ- Ι καὶ ίι αὐτὴ οπι. Ι ερ/εο ῳὐσις-λόγου] φὐσις ἔσται τοῦ θῦ ἶτα καί Τῦ5 σαΡὶί®ΐ Ι
23 τί οὐ Οὶῖὶλί τί Ολ ηιιισιτιιιι/ὶοιτι. Ο" 24. ὁὶ οιτι. Ο0 2ῦ ἐκ Υυιϋ”ΓΡὸ°Ξ ττ Καὶ Τὸ Οπα Οοἰίἑ
γεγἐννηκα Οὶὶλί 27 ποὐ Ψ 28 εὶ μὴ Ι εὶ Οιὶλὶ ὴ Ο^°ὶ'^ 29 μὴ Ϊ Οῃλ- ΟΝΑ -τον
αλεντίνουΙ 31 φὐσεων λέγειν Ἐν 32 αποβαλη Ο"

ι Ε.
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κιοτα καινίσματα; εἴπερ ἐπί αληθείας τοῦτο πἑπρακτο, τοὺς κατ' αὐτοῦ αγίους πατερας
ιι τοὐς ἐν Χαλκὴδόνι είχες δεκτοὐς. πλὴν φρασον μοι πως ῆνωμἑνως ό πατὴρ καὶ ό υὶός

καὶ τό πνεῦμα λἑγεται τριας, μόνος ων θεός, εἰ οὐ παραδἑχηι λέγειν ἐν ἑνὶ υὶωι δὐο φὐσεις.
καὶ εὶ ὴ τριας εῖς θεός, πως ό θεός καὶ τό ὴμων σωμα αὐτωι ἑνωθἐν οὐκ όῳείλει λἐγεσθαι εὶς
υὶός εν δὐο φὐσεσιν; εἰ δὲ μία ῳὐσις ό θεός λόγος καὶ ὴ σαρξ, δῆλον ότι τραπεὶς ό λόγος ε
οὐκέτι λόγος, αλλα σαρξ, καὶ εἰ ἡ σαρξ τραπεῖσα γέγονε λόγος, οὐκἑτι εἴη σαρξ. εὶ δὲ ἐν
τοὐτοις οὐ γέγονε τροπὴ, πως οὐκ εἰσιν ἐν Χριστωι δὐοφὐσεις; ὴ-γαρ σαρξ σαρξ ἐστιν, εὶ

7 καὶ εστι θεοῦ σαρξ, καὶ ὁ λόγος λόγος εστίν, εῖγε καὶ ανέλαβε τὴν ὴμων πρόσλὴινιν. εὶ δὲ
ἐτραπὴ, πως οὐχ όμοοὐσιος ἡ σαρξ καὶ συναίδιος τωι πατρὶ καθό καὶ ό λόγος; ιεὶ δε ετερο-
οὐσιός ἐστιν ὴ σαρξ τωι πατρί, καθότι αῦτη μὲν πρόσφατος, ὁ δὲ πατὴρ όὶχρονοςι 'Τὶ'ὥΞ ΙΟ
οὐχὶ πρόσφατος καὶ ό λόγος, καθό μίαν είναι φὐσιν τῆς σαρκός καὶ τοῦ θεοῦ λόγου λἑγειΞ
καὶ τωι πατρὶ ἑτεροοὐσιον αὐτόν λἑγεις; εἰ δὲ οὐχ ὴ αὐτῆ φὐσις τοῦ θεοῦ λόγου καὶ τῆς
σαρκός, πως οὐκ είσὶ δὐο ὴ σαρξ καὶ ό λόγος; εἰ δε πασα ὴ θεότης σαρξ γεγἑνηται, πως
ἔμεινεν όλόγος ό ἦν; πως δὲ καὶ ατρεπτος σαρκωθείς; καὶ εὶ οὐκ ἔστι Χριστός ἐν δὐο φὐσεσι,

8 πως σαρκωθεὶς ο θεος λόγος ἐμεινεν ό ὴν; καὶ εί ἐστιν ό θεός λόγος παθητός, απαθὴς δὲ ό ιιι
πατὴρ, πως είς καὶ μόνος ἐστὶν ὁ θεός; πως δὲ καὶ τοὐτων μία ἐστὶν ὴ ωὐσις; εὶ δὲ καὶ απα-
θὴς ὴ τριας, πως ἕι θεὸς λόγος ἔπαθεν ὐπἑρ ὴμων; εί δὲ οὐκ ἐπαθε, πως ἡ ἑτἐρα φὐσις τῆς σαρ-
κος οὐκ ἐπαθε; καὶ εἰ παν τό πασχον κτιστόν, πως ό θεός λόγος οὐ κτιοτός πασχων σαρκὶ;
εὶ δἐ πασχει σαρκὶ ό θεός, πως οὐ πασχει θεότητι; εί δε οὐ πασχει θεότητι, τίνι πασχει

0 σαρκὶ; εὶ δὲ σαρκὶ πασχει, πως οὐ πασχει καὶ ἑαυτωι ό θεός; εὶ δὲ ταὐτόν τό εἰπεῖν θεοῦ αι
παθόντος σαρκὶ τωι εἰπεῖν Χριστοῦ παθόντος σαρκὶ, πως οὐκ ἔσται ταὐτόν τό εἰπεῖν
πνεῦμα θεῖον πασχει σαρκὶ, ἐπειδὴ πνεῦμα ό θεός; εὶ δὲ οὐχ ὅμοιον -το ει-πεῖν θεοῦ παρόν-

10 τος σαρκὶ τωι εἰπεῖν Χριστοῦ παθόντος σαρκὶ, πως δυνατόν πλὲον οὶκειοῦσθαι τόν θεόν
λόγον τα τῆς σαρκός οὐ οὶκειοῦται τα τοῦ θεοῦ λόγου ό πατὴρ; πως δὲ καὶ εὶ οὶκειωσει
ό θεός λόγος πασχει σαρκὶ, οὐκ ἔσται οὶκειὼσει καὶ ό πατὴρ τωι θεωι λόγωι πασχων; καὶ επ.ι

>' ι ιει απἑθανεν ό θεός λόγος σαρκὶ, πως ἐστιν όμοοὐσιος τωι πατρὶ τῆι αθανασίαι; ό γαρ
θανων ὐπἑρ ῆμων οὐκ ἐστιν αθανατος· απέθανε γαρ κατα τας γραφας. καί εὶ είς τῆς
τριαδος απέθανε, ποτὲ δυας ὴ τριας· καὶ εῖ δυας ὴ τριος οὐ Υἐγομἑ -,-το-Γε, -πῶς εις -τῆς
τριαδος απἐθανεν, είγε ὴ ἑτὲρα φὐσις τοῦ θεοῦ λόγου οίον ὴ των ανθρωπων φὐσις οὐκ
ἔθανενἱ εἰ δὲ ἡ ”ὶ”ΡὶσαΥία Ψωνῦ ”ὶ”Ρὶὰ5 οὐχ ὐφίοταται, δῆλον ότι μιας ὐποστασεως είναι ευ

11 λἑγεις την τριαδα, καὶ πως ου δείκνυσαι είναι Σαβελλιανός; εί δὲ ἐν τρισὶν ὐποσταοεοι
μία Ψὐσὶῖ ὶὶ'Ψίσ”ίαΤαὶ λῆῖ ”ΓΡίσα`Υίαῖ Ψωνῆἕι Τίὥθ οῦχὶ Τὴν τριαδα οταυρωθεῖσαν λἐγεις
καὶ αθεον ἑαυτόν ως οί Μαρκιωνισταὶ εἶναι οὐ λἐγεις;

Πας γοῦν όστις λὲγει μίαν φὐσιν θεοῦ λόγου καὶ σαριςός και οὐ εοο -ῆμωμἐμοις κοιὶ
αδιαιρἑτους, καθαιρείσθω. 86

Ο [= ι1οι·ν], ὶίλὶὶἴ
Ι εὶλίεθ Ο"'"^ ὅπερ θα οί δὲ μὴ νι* τοῦτο ΟΠΝΛ σοι τοῦτο Οι' σοι Ι τοῦτο σοι ιλὶ πέ-

πρακτο αν εὶ ΟΪΙ πἑπρακτο αν Ο". πἑπρακται ιν ε είχες ἄν θεον· ἡυωμἑνοσ 0,. 3 Ύὸ ὁ-,γ,ο„
ἦ ΟΠΑ εἰ] ὴ εἰ Οι ἐν ἑνὶ νὶω λέγειν Ψ ιι πως ό θεός σοι, νν 5 εοσ; Οιι δὲ] δὲ ως Οιιν
θεός] θε καὶ Ο" 5.-ίϋ δῆλον _ εἴη σὰθξ θὶῃ· Ο” 6 οὐκὲῦὶ εἴη Οὶῖ οὐκ ἔστι Ψ εὶι οπι. Ο”
και σαι-π ον ειιι ειν- οι ει δεί ιοί Οι νε ει ιοιι κει ει οπ ε ει γε οσα ει οενν
ο ὴ ΟΙ καὶ ὴ νι! το τοϋἦ ιιν ιι καθό γὰρ Οΐῖ φὐοιν ειναι νν οὐοιν 1 το λέγων ὶλὶ
οὐχὶ αὐτῆ ἢ Ο' Τ3 δὐο καὶ Ψ τει. οἱ. ἐιρροοεὶ. ότρὲιττωσ ΟΠΙΛ, οοιτ. Οι ἐσαρ-
κὼθη ΟΠΑ ό σαρκωθεῖσ Ή εἰ οιτι. Ι τς θο ὁ λὁΥοο' Ψ Ιϋ νία τοὐτων Ψ σο ό οιτι. Ι
ποιοι τω- τό Ι Η οὐκ_Το] οὐ Τοὶ-ι¬'οὶ# 'ὶὥῖ Τὸ ΟΦ-νὶἴ οι/σε πἰἦ θεῖον εἰπεῖν πὰσχεινιὶίι* οετό
εὶπεῖν ινἰὶν τό Ολ" οσι- Οῦί 23 Τὥὶ ττσαιλκί οῃλ- Ι τωι] τό Οι ειι ται οιτι.Ο δὲ οιπ. Οειὶίὶ
εὶ καὶ ιλὶ εὶ οιτι. Ο" οὶκειωσει] οὶκειοῦται Ψ ος “ὶ'ιὰσΧων 0" οὶκείωσ. εὶ ιλί καὶι
οιιι- Ολῖ 'πἀσὶῦι Ψ θῦ Τὥί 'παλθίί ὁ “ἦ Ψ Τἦ αθανασία τω υὶω Ψ 28 οι. ορρειπὶ.
3ο τρισαγιοσ Ο" είναι οι·ι·ι.ιλὶ 32 ὐιρεῖσται Ολ συνίσταται Ον τῆ τρισαγὶα φωνῆ Ι
33 μαρκιανισταὶ Ον 34 οῦν Ι γαρ λα* 34/35 καὶ αδιαιρἑτους οιο οοι·ι·ς

κ



4 ντι εειετνεε ονικτιεκι ι7

καὶ εἴ τις ῳόρει τας Βὺο του Χριστοῦ φὺσεις λἑγων θεον παθόντα σαρκὶ καὶ οὺ πα-
θόντα Χριστόν σαρκὶ κατα τόν απόστολον, καθαιρεἱσθω. Ι

καὶ εἴ τις τόν απαθη καὶ αθανατον θεον λόγον λέγει τετραφθαι εὶς παθος καὶ εὶς θνῆσιν
καὶ οὺκ αποδιδὥι τὴι αὺτοὺ σαρκὶ, καθαιρείσθω.

καὶ εἴ τις τὴν τρισαγίαν λέγει θι' ὴμας σταυρωθεῖσαν θεότὴτα καὶ οὺχὶ τὸν κὺριον ε
ὴμὥν 'ὶησοῦν Χριστόν τόν υὶόν τοϋ θεοῦ, καθαιρςὶσΘω_

καὶ εἴ τις μετα τὴν τρισαγἱαν φωνὴν Χριστόν λέγει στασρωθέντα καὶ οὺχὶ μαλλον
τόν ένα υἱὸν τόν ἐν μἑσωι τὴς τρισαγὶας ῳωνὴς ανυμνοὺμενον, καθαιρεὶσθω.

καὶ εἴ τις ἄνθρωπον λέγει τον Βι' ὴμας σταυρωθέντα ὴτοι θεον χωρἱςων τας ῳὺσεις
καὶ οὺ συναπτων ἐν τὥι σταυροὺσθαι αὐτόν, καθαιρεἰσθω. 10

καὶ εἴ τις ψιλόν ανθρωπον λέγει ως ὶἴοιὺλος ὁ Σαμοσατεὺς ὴ ὥσπερ Φωτεινός, αναθε-
ματιςἐσθω.

καὶ εἴ τις θεανθρωπἱαν λέγει καὶ οὺχὶ θεὸν καὶ ανθρωπον μᾶλλον λέγει, αναθεμα-
τιςἐσθω.

καὶ εἴ τις ἑτεροοὺσιον λέγει τῆς ὴμετἑρας σαρκός τὴν σαρκα του Χριστοὺ καὶ οὺχὶ 16
δὴ μαλλον ὴμῖν όμιοοὺσιον χωρὶς αμαρτίας, καθαιρεἱσθω.

καὶ εἴ τις λέγει ανουν καὶ αιμυχον τόν κὺριον ἡμῶν 'ὶὴσοῦν Χριστόν καὶ αντὶ ΨνΧ'ι9
ἔχειν τὴν θεότητα καὶ ὡς ἐκ τοὺτου πασχειν σαρκὶ τόν θεον λόγον λέγειν καὶ οὺχὶ δὴ
μαλλον νουνεχὴ τὴν ψυχὴν τὴν λογικὴν ανειλὴφἑναι τόν θεόν λόγον καὶ απαθῆ λέγει
αὺτον τῆι θεότὴτι, παθὴτόν δὲ τῆι ανθρωπότὴτι, καθαιρεἰσθω. εο

Ταὺτας τας δώδεκα καθαιρἐσεις απἐστειλα σοι, όπως φοβηθεὶς τοὺτων τας κρὶσεὶἰ
διεστηκὼς έοὴι τῆς πανδεινοτατὴς σου καινοτομίας εῖδως ότι χρὴ ἐξακολουθεῖν τῆι απο-
καλὺψει τοὺ ὁσιωτατου τὴς Κωνσταντινουπόλεως ἐκκλὴσὶας ἐπισκόπου Πρόκλου, πως ἐν
τὥι Καμπωι καταδραμὼν σὺν παντὶ τἕίιι λαὥι κυματι3όι.ὶιὶ'>°ΤὶΞ ὺπό σεισμὥν τῆς αὺτις ττόε
λεως καὶ θρὴνου ὺπὸ παντων αναπεμπομένου αῳνω παῖδα εὶς τὸν αέρα αρθῆναι συνέβη ὺπό ε
τινος δυναμεως καὶ τοὺτωι ένθἐσθαι τοῦ λιτανεὺειν τό τρισαγιον καὶ λέγειν αγιος ό θεὁῶ
αγιος ὶσχυρός, αγιος αθανατος, ἐλέὴσον ὴμας, καὶ ταυτα του απαγγεῖλαι τῶι έπισκόπωι
προσεταχθὴ. ός καὶ μετα τρὶωρον ἔστὴ ἐν τῶι τριβουναλὶωι παρα τοὺς πόδας του
αὺτου ἐπισκόπου καὶ ταῦτα 'ὀιηγὴσατο καὶ οὺτως λιτανευσαντων ἔστὴσαν οἱ σεισμοὶ.
οὕτως σὺν καὶ σὺ λιτανευε καὶ παὺσεται ὴ κατα σοῦ μελετωμένὴ έξενεχθῆναι όργὴ° εὶ δὲ 30
μὴ, ὴξει ἐπὶ σὲ καθαἰρεσις ὺπό τοὺ παπα ὴμὥν Φἱλὴκος. φυλαξει δὲ ό θεός τόν κόσὶ-νῦν
από τῶν σκανδαλων, ὥι ὴ δόξα νῦν καὶ αεὶ καὶ εὶς τοὺς αὶὥνας των αὶωνων. αμήν-

Εἰ

ει: εει. ὀρα αὶρετικἐ Ο" ὶτι ως.

Ο [= ειοτνὶ, Ἡλἴ
3: φέρει ΟΠΠ τ/ε καὶ οὐ ή σαρκὶ οιιι. ιὶιὶ' 3 λέγει οιτι. ΟΠΝΙ θνησιν ῳησὶ Οὶῖ 4 ἀΐΐο-

Βὶεωσὶ νὶἴ αποθιὕοὺσ Ο" αποδιδὥ [αποὅιθοῖ Ξ] τό παθοσ Οἴῖ 5/6 οτο. 00/ὶι 6 θεοὺ] θεοῦ Τὸν
νυνογενη ΚΝ, οἱ. ειρρεπεὶ. 7 τρισαγιον Οκ δι' ὴμἑισ σταυρωθέντα ιὶὶὶ ὶοὶ. ειρρει·ι‹1.] 8 τὸν!
οιιι. 1 22 τρισαγὶου Ου· αγὶασ τριαδικῆσ ὶὶὶὶ συιωμνϋθμέθϋν Ψ 10 αὐτὸν ΟΠ-Ι' νν
Π σαιὶοσατων [έκ σ. Ι] ΟΜΥΙ τς/14. ροεε το εοὶὶ. ιὶν” Ιοί. ερροιιιὶη τς καὶ οὺχὶ-λέγει οιπζιὶιἴ
τς ἦ ιλὶ 18 καὶι _ λέγειν ως 1 λέγει Οεειὶὶὶ το νουνεχῆ Οειιὶὶῖ νοϋν ἔχειν ΟΝΑ νοὺικἰ
τὶιιι Ενιν- ὶὶὶὶ Ψνκὶιν Τὴν [κει ννι ονινν και ωιιχιηιι οειλ λέγειν Ο” εε κειθιιτὸν - ἀνερωπο-
'ΓΠΤΙ οῃι- Ή εε παντοθεινοτατησ Ι ες κωναταιαινοσπολιτων Οε έκκλησἴας οιιι. λα' πωέ]
οὺ1 εε καταδραμὀντος Ἐ 25 οὺρανὸν ΟΠ συνέβη 1 οιπ. Ονν ε6 έκθἐσθαι ῖ
27 τοϋ οιπ. Ι 28 προσεταγη Ψ ός καὶ] καὶ οὺτωσ ΟΕΛ 30-32 εὶ Βὲ -αμήν οὶῃ- Ψ
31 παττιτα Ολ' ωυλαξοι Ο"

λεω οοτιοὶὶἰοιτειιι οσουιειεοἰοοτιεπι. Τσακ Πὶ 3
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Ι 8 ΟΟΕΕΕΟΤΙΟ ΒΑΒΒΛΙΤΙΟΑ

νὶὶὶ

Ἐπιοτολὴ Ἄκακίου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως πρός Πέτρον αρχιεπίσκοπον
Ἄντιοχεὶας ότι ού δεῖ ἐν τὥι τρισαγίωι έντίθεσθαι τό ό σταυρωθεὶς δι' ὴμας

Ἐξέστη ὁ ούρανός καὶ ἔφριξεν ὴ γῆ, ἐσαλεύθη δὲ καὶ τα θεμέλια τῆς αγίας τοῦ θεοῦ
καθολικῆς καὶ αποστολικῆς εκκλησίας, θρῆνος δὲ καὶ κλαυθμός κατείληῳε τοὺς ὶερεῖς τοῦ
Χριστοῦ ἐφ' οἶς ἐγὼ τε καὶ ὴ κατα θεοῦ ἐπίνευσιν ἐνταῦθα αθροισθεῖσα αγία σύνοδος ακὴ-
κόαμεν πεπραχθαι ὺπό σοῦ, αδελφέ. ποία γραφὴ σε ἐδίδαξε τὸ αγιον πνεῦμα λέγειν
ἐοταυρὥοθοιὶ ὶὶ δύο οὶοὺς ὕογματίςειν ὴ νοθεύειν τὴν τρισαγιον ὺμνολογίαν ὴ τετραδα
αντί τριαδος δοξολογεῖν ἢ αγγέλων αγιὼτερον καὶ νουνεχἐοτερον ἑαυτὸν αποφαὶνειν; έν
Υοιο Τῶι λὲΥεὶν οε ὶἄΥὶο5 ὶοχνρόςἴ καὶ παλιν κατωτέρω ἐπαγειν 'ό σταυρωθεὶς δι, ὴμαςὶ
δύο υὶοὺς σημαἱνεις, ένα ὶσχυρὸν καὶ ένα τὸν οταυρωθἐντα· όταν δέ παλιν εἴπηις "αγιος
ἀθὰνοὶΐοῖ ο οΤοὶ-ὶοωθεδ δὶί ἠὶ-ὶᾶ5ί, εὺρίσκεσαι τὥι αγίωι πνεύματι τόν σταυρόν ἐπιφἐρων·
περὶ γαρ αὐτοῦ εἴρηται τὸ 'αγιος αθανοιτος'. καὶ τα τοιαῦτα σου φρονήματα ττασης
οἶοεΐὶκηἱ κακονοίαε ἴδια, μαλλον δέ Μανιχαικῆς μανίας ὶνδόιλμοιτα. καὶ γαρ ἑκεῖνος,
καθαπερ καὶ σύ, παντελῶς απαρνησαμενος τὸν μονογενῆ του θεοῦ υὶόν καὶ τὴν παρ-
θενικὴν ωδῖνα έφησε τὸ αγιον πνεῦμα τὸ έν εὶδει περιστερας κατελθόν ἐκ τὥν οὺρανὥν ἐν
τῶι 'ὶορδόινηι ποταμὥι σεσωματὥσθαι ἐκ τῶν ὺδατων καὶ τοῖς ἀνθρώποις συναστρα-
Ψῆνοὶ καὶ τῶι σταυρῶι προσηλὥσθαι καὶ τόν θανατου ὺπομεμενηκἐναι τὸν ύπὲρ ὴμὥν.
πως δὲ καὶ έπιβαὶνειν νῦν οὺκ ἑρυθριαις τὥι ἱερατικὥι θρόνωι, δν έμόλυνας δια τῶν σὥν
βλασφημιὥν, ἔξω τοῦ ὶερατικοῦ ταγματος καὶ αλλότριος γεγονὼς τοῦ ποιμνίου τοῦ
Χριστοῦ; οὺ μόνον γὰρ τὸν χερουβικὸν ύμνον ἐνόθευσας, δι' οῦ καὶ ὴ ὴμετέρα πόλις ἐστερε-
ώθη σαλευομἑνη ποτὲ ὺπό ανενδότων σεισμδὁν, παιδός νηπὶου περὶ τὸν αέρα αρπαγἑντος
ἔτι' όψεσι πασης τῆς πόλεως έως τρίτου οὺρανοῦ κατὰ τὸν θεσπἑσιον ὶἶαῦλον κακεῖ
ἀκὶὶκοὀΤο§ Τὴν ἄρρητον ταύτην ὐννολογίαν καθ' ὴν ὥραν έν τῶι Καμπωι τα πλήθη μετα
δακρύων ανεβόων τὸ κύριε ἑλἑησον πρὸς τὸν θεὸν αμα τῶι ἐν αγὶοις Γίρόκλωι τὥι γεγονότι
πατρὶ ὴμὥν καὶ αρχιεπισκόπωι ταύτης τῆς βασιλίδος καὶ φιλοχρίστου πόλεως· αλλα
γαρ πολυτρόπως πειρασαι τα ἑναντία φρονεῖν ού μόνον τὥν αγίων συνόδων τῆς τε ἐν
Νικαίαι καὶ ἐν ταύτηι τῆι βασιλἰδι πόλει καὶ τῆς ἐν Χοιλκὴ8ι5ι›ι' ἀλλὰ Και Τῶν θείων γρα.
οὥν, μὴ βουλόμενος κατὰ τὴν αὐτῶν παραδοσιν λέγειν Χριστόν τὸν μονογενῆ τοῦ θεοῦ
υὶὸν Το Τὶἀθοι ὐπομεμενηκέναι σαρκὶ κατα τὴν παράδοσιν τοῦ κορυφαίου τὥν αποστόλων.
γράφων Υὰε ακιὸι οὕτω φεἀεει Χριστὸς ἄιιαἐ περι ειιαρ-Γιεν επεοανε, ει-
καιος ὺπὲρ αδίκων, θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ, ςωοποιηθεὶς δὲ πνεύματι, ἐν
ὥι καὶ τοῖς ἐν φυλακἦι πνεύμασι πορευθεὶς ἑκὴρμξε, φυλακὴν -τὸν ὅῃδην καλὥμ_
κρύιμας γαρ τὸ αγκιστρον τῆς αὐτοῦ θεότητος ένδον τῆς ψυχῆς τοῦ αγίου αὺτοῦ σώματος,
ούτως τῶι αιδηι συνεκρίθη καὶ τὴν αὐτοῦ παμφαγον γαστἐρα ανἑτεμε καὶ τοὺς απ' αὶὥνος
θανόντας ὲςωοποὶησε κατὰ τόν 'ὶὼβ τὸν λέγοντα αξεις Βρὰκον-τα εν ὰγκἰσ-ι-Ρως
σὺ δὲ από τῆς αληθείας τὴν ακοὴν αποστρἐψας ἐπὶ τοὺς μύθους ὲηετρὰ-Π-ης κα-τὰ τὸν °°Αρςιον
καὶ 'Απολιναριον λέγων τόν ένα τῆς τριαδος παθεῖν, ός ἑοτιυ ὴ ἄρρὴ-ι-οἱ σοφια ·ι-ου Θεοῦ
καὶ πατρός τό τε αὐτοῦ ἀπαύγασμα καὶ χαρακτὴρ τῆε τς-Π-οσ-τάσεως σὺ-1-Οὔ'
λόγος οτιναναρχος καὶ συναίδιος· ἐν αρχῆι ὴν ὁ λόγος καὶ ό λόγος ὴν -πρὸς τον
θεὸν καὶ θεὸς ὴν ὁ λόγος. παντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο καὶ χωρὶς αύτοῦ

Ο [= ιιοι·ν], Ι
2 ἐπίσκοπον Ο* 3 Το οὶὶὶ- ΟΠ 8 ”ὶ”Ρὶσαγὶαν Ο" 9 δοξαςειν Ον ιο σε οιτι. ΟΩΛ

Π σημαίνει Ο" Π εὑΡὶσκὶὶ ΟΗΙ 13 σον οῃιι Ο” 16/Ι7 ἐν τὥ _ ποταμὥ έκ τῶν
οὺρανῶν ΟΓΙ εε αὶθέρα Ο° ες ὡσ έωσ Οι' 25 τοῦ -- τι-ρὀκλον .του Υεγονὁΐοσ ἦδ ___
ἀεκιεπιαὸτον ονὶ ει τον ειν- 0" Τἴισ Ο°°ὶ^ τον ον ει ει:-τω ι εε ολ
36 θανέντασ Οι 38 απολλινἀριον Οι όσ ΟΕΛ ῆτισ ΟΜΠ ,γο ἀρχῇ· γὰρ Οε/ι

Ι

ἰὶὶὶ

2

ο

80

ἔὶ

40

0



ΨΙΙΙ Ε”ξ®ἰΒΤνἙ..Α ΛΟΑΟΙΙ 1.9

ῃη· Με Ετ·ἐγένετο οὐδ οῦτως δὲ ῳρονεῖν ἔσπενσας, ἐπειδὴ ἀπὴρνὴσω τὴν σωτὴριον τοῦ
λόγου ἐνανθρὼπὴσιν, ὴν καὶ ὐπέρ ὴμῶν αὐτός ὁ λόγος καὶ θεὸς λὐτρον δέδωκε τῶι θανόιτωι
καὶ όιναστόις έκ νεκρῶν ανὴγοιγεν εἶ§ Οὐβανοἶα- περὶ ὴς καὶ τῶι 'Αβρααμ έλεγεν ὁ θεός
ἐν τῶι σπέρματι σου εὐλογὴθὴσονται πόιντα τα ἔθνη, ό καὶ βεβαιῶν ἔλεγεν Οοτι. 22, 18
ὁαπόστολοςτῶι Ἄβραὰμ έλἑχθὴσαν αὶ ἐπαγγελἱαι καὶ τῶι σπέρματι αὐτοῦ. Ε-οΙ. 3, 16
οὐ λέγει 'καὶ τοῖς σπέρμασιν αὐτοῦ' ὡς ἐπὶ πολλῶν, όιλλὶῶς έφὐ ἑνὸς “καὶ ιι
τῶι σΤΓὲΡὶ-ὶα“Γὶ¦ σοὶ-Η ὅῖ ἑσΐὶὶὶ ,ὶὶισοῦΞ Χριστός. ἐσποὐδασται δέ σοι τὸ οὐτως
ῳρονεῖν καθότι οὐδὲ τὴν τοῦ δεσπότον καὶ σωτῆρος ἡμῶν 'ὶὴσοῦ Χριστοῦ ἐπωνυμἱοιν
προσδέχὴι [ῆτοι] τὴν τοῦ νὶοῦ τοῦ θεοῦ, καὶ αρα παντως περὶ σοῦ αν εὶὴ τό γεγρνιμμἐνον
ὶεῖ “ὶὶἕ οὐχ ὁὶ-ὶολογεῖ Τὸν ὶώΡὶο'·® ἡμῶν ,ὶὴσοῦν Χριστόν ἐν σαρκὶ ἐλὴλνθέναι, ὴτω όινόιθεμα” 10
καὶ τό ὐπό 'Ιωόιννον λεγόμενον πᾶν πνεῦμα ό όμολογεῖ 'ὶησοῦν Χριστόν, ἐκ ι 1ο..ὶ,±.3
τοῦ θεοῦ γεγέννηται καὶ παν πνεῦμα ό μὴ όμόλογεῖ Ἱησοϋυ χρισ-ι-ὁνγ ἐκ
τοῦ θεοῦ οὐ γεγέννὴται. οἱ οὐν έκ θεοῦ γεννηθέντες Χριστοῦ -τοϋ ηὶοη -τοῦ Θεοῦ τὸ Ρ. ιιμι
πόιθος γεγενῆσθαι λέγοὐσι κατὰ τας προαγγελθείσας περὶ αὐτοῦ προοὴτεἰας καὶ τα τῶν
αποστόλων διδόιγματα. Χριστόν γαρ λέγων τὸν τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκρόιτορος ὐὶόν κι
τόν σταυρον ὐπομεμενὴκέναι τα ἔκόιτερα λέγεις ἐν τῶι ένὶ, τὴν τε αὐτοῦ θεότητα καθὐ ὴν
θεός ἐστιν όιπαθὴς καὶ ὸμοοὐσιος τοῦ θεοῦ καὶ πατρός, καὶ (τὴν ανθρωπότητα καθ' ἦν ἐστιν)
ανθρωπος ὁ αὐτός θνὴτὸς καὶ όμοοὐσιος τῆι παρθένωι μὴτρἱ· τό δὲ λέγειν τόν ένα τῆς τρι-
όιδος παθεῖν δεὶκνυσιν αὐτὸν τὸν λόγον παθητόν. ἐὰν ό λόγος παθὴτός, όμοὶως
καὶ ό πατὴρ· εὶ δὲ ό πατὴρ καὶ ό λόγος παθὴτός, παθὴτὸν και τό πνεῦμα τὸ αγιον, ἐπειδὴ 90
μἱα οὐσία καὶ μὶα ὴ τοὐτων θεότὴς. ἐὰν δέ εῖπηις φεὐγων το τῆς υὶοπατορἱας έγκλημα
παθὴτὸν μὲν τόν λόγον, όιπαθῆ δὲ τόν πατέρα καὶ τό πνεῦμας ἔλὐσας τό ὁμοοὐσιον,
ἑπὴὐξὴσας δὲ καὶ τὴν πολυθεὶαν. ΐνα οῦν μὴ όιτριπτον καὶ ἄβατον τρἱβον διοδεὐων
κρὴμνισθῆις εὶς τὴν τῶν αὶρἐσεων φόιραγγα, γἑνὴι δέ καὶ ὐπαἰτιος τῆς τῶν πολλῶν ἀπω-
λεἱας καὶ τῆς τοῦ θεοῦ ὶερατεὶας όιλλότριος, τῆι βασιλικῆι ὁδῶι σεαὐτὸν καὶ τὴν ποὶμνην εε
σον όδἠγησονς καθ' ὴν καὶ οὶ έν Χαλκηδόνι ᾶγιοι πατέρες βαδίσαντες κατέλαβον τὸν
οὐρανόν. ἑπεὶ ἔσο γινὡσκων ότιὴ ὰξὶνη πρός τὴν όὶ3αν τῶν ὰκόιρπων δένδρων Μι. 3, ±ο
κεῖται, καὶ ὐπ' αὐτῆς ως όιγριἑλαιος ἐκκοπὴσηι, τοῦτ' ἐστὶ τῆι τοῦ ὰγἱου πνεὐματος κοιιι. ιι] 24
δυνόιμει, 'ίνα ὴ εὶρὴνη καὶ όμόνοια αρραγὴς διαμεὶνὴι τοῖς ὶερεῦσι τοῦ Χριστοῦ.

Ο
-Ω-ι

οι

ΨἹΙΠ νο
Ἑπιστολὴ Φὶλὴκος ἐπισκόπου 'Ρώμης πρὸς Τῖὲτρον ἐπίσκοπον Ἄντιοχεὶας παραινοῦσα

ότι οὐ δεῖ προστιθἐναι ἐν τῶι τρισαγἱωι τό 'ὁ σταὐρωθεὶς δι' ἡμᾶς'

Τίς δώσει τῆι κεῳαλῆι μου ὐδωρ καὶ τοῖς βλεφόιροις μου 'ὶΤΠΥὴν Ιω· 9· Ξ
δακρὐων; ποῖον δὲ καὶ όὶξιον όδυρμόν προσοὶσω τῆι ἐμαυτοῦ ιμυχῆι σνναλγῶν τῆι τον

Ο [= ο.οι·ν], ἰ
Ξ οὐδὲ έν ΟΜΙ οὐδὲν Ον -ιιϋιϋ Λ οὐδὲ ἔν δ γἑγονεν Ο" ε θἕ καὶ λόγοσ Οὶἰὶ 3 ὶὶν καὶ ὰναο-ὶὴ”

σασ Ο”^ η εὐλογηθὴσονται Ο°Ι ἐνευλογηθὴσονται Ον εὐλογηθὴσετσι Ο" ιι|5 ὁ ὰπὸσΐολοἕ
ἔλέγε Ο” 7 ἶἔ ΟΜΨΧ ό ΟΤΙ το όιιι. Οι 8 'Ιησοῦ οιιι. Ο" 9 τὴν εειὶρεἰ εοειιικὶνῃι Λ
Οΰΐε Τὴν Ο" εἴτε τὴν ΟΕ εῖτε Ον ῆτόι τὴν ΟΓἙ ιο ὴτω ΟΒΙ εῖη τὸ ΟΠΠ' τι τό οιιι. Ον παν]
"τη ΟΙ- Β ὁὶ-ὶολογεῖ Ονῃἱ όμολογοῦν Ον ιο τοῦ οιιι. ΟΤΙ γεγένῆται Οελ Πλ! 3 καὶ
παν--οὐ γεγεννηται οιιι. ΟΠΣ 13 γεγὲνηται 0ιιΛ ἐκ τοῦ θἱῖ οῦν Ον Υενηθέὶῦέσ εἴ”
ωῃλ· Λ Ιιὶ ”ὶὶ”ΡῦαΥγελὶασ περὶ τῆσ αὐτοῦ Οι' 15 τοῦε οιτι. Οκ ιό τόν στανρόν Ο/Χ τό πα-
ΘΟΞ 1 ἱ7 'ὶὴν ὰνθρωπότὴτα καθ' ῆν έστιν οιιι. ΟΙ, ιιιιρρὶοιιὶ εωιιικιιιιιι Λ 18 δὲ Ἑ Υὰὶὶὶ [γαρ
σὴ Ον] ΟΛ 2ο δὲ καιοι· και-τὸ ... αγιηιι παθητόν Οτἰ οι υὶοπατερὶασ Ο* υὶῦπατρὶασ ΟΕ
23 καὶ! οιιι. Ι ἄτριβον ΟΕΕ ἄτρεπτον Ον οκ κριμνὴσθεὶσ Οι' ῳὰλαγγα Ο"/ὶ “ὶὥὶὶπ οὶὶὶ· 00
26 σον οιιι. Οελ 28 τῆι οιιι. Οινιι ος καὶ ὴ Ον

ὅῖ Ψἠλὶὶκοσ 1 πόιπα Ο'ὶ 32 Τῖβῦοθεῖναι Ου τὸ οιιι. Οῃἰ 33 βλεῳὰροὶε ΟΜΥΙ
ὸφθαλμοῖα ΟΠΑ (ΕΧΧ)
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δεσπότου καὶ σωτῆρος ὴμῶν Χριστοῦ όιγίαι καθολικῆι καὶ όιποστολικῆι ἐκκλὴσἰαι; κλαἰ·
ουσα ἐκλαυσεν αὐτὴ ἐπὶ νὶοῖς καὶ θυγατρόισιν αὐτῆς καὶ οὐχ ὐπαρχει ὁ παρα-
καλῶν αὐτὴν από παντων τῶν ὁιγαπὼντων αὐτὴν· όιπαντες οὶ καταδιὡ-
κοντα αὐτὴν τνεαννοὶ τε καὶ σὶοεσιὰοχαι καεειιειιον αν-ιιην ειὰ σον, ἀεοιῳι τινι·
ὀἶὶοἶει κσὶηοὶ ἑὶἶθλὶβἦντεε αὐτὴν ἐγἑνοντο εὶς κεφαλὴν αὐτῆς· πασα ὴ εὐπρἐπεια
αυτης τὸ οσον επὶ σοι, ,ἐγένετο εὶς οὐδὲν. ῖδόντες οὶ ἐχθροὶ αὐτῆς ὲχόιρῃσαν ὲ·ι·ι·ὶ τῆι
απρολειαι των τεκνων αρτῃε- οὐς γὰρ ἐξέθρεψεν, οὐς ἐτιθὴνὴσιῃ-0, οὴε εὶε μἑη-Ρον ὴλικὶοιε
ανηγἶγἶ γἶλακῖὶοΐροὶὶῃὶσασα ΉΡΟΨἩΤΙΚΟΪΕ καὶ ἀποστολικοῖς δόγμασι, τοὐτους ἐν μὶαὶ
καιρου ροτιῆι δια δηλτὶτὴρὶου ἐῳόνευσοιε. καθ' όν γαρ τρόπον οὶ τὴν όιλιευτικὴν με-Γερ-
Χὶ-ἶμεν®ὶ ἦροἶμαἶὶ Τε ἄγκὶἶψῦν καλὐπτουσι καὶ απροόπτως τοὐς ὶχθὐας αγρεὐουσινι
Ξοΐἔἕΐῖεὲσῖἕΐἶη Ξ:ὶέβῖἶ2ξεἐ\::ιὶἑ5Ξ:ννολοΥἰαι πιῦοσθὶὶὶῦιν ἐπὶὶΥαΎε5 καὶ τῆι τΡισΟὶι/ὶαι λιτ-ῆι

κατα -τι-,ιι °Ανα-Γολὴν γρὰμμαΐα ἑἔἔξἶιτειἐοιισνιε δεινῆν. εκ πολλων γαρ ἐπαρχιων τωνπάλαι σὶωπηθἑν Οὐαλεῃἱνον δὀ αμε ἑἶ τα Θὴναινοντα Τὶνιν οτι σὴ θερφιλειρι το
θρὼπησιῖ καὶ επι εκ Τὸ Μα" 'Υμαδνιν αὶόε και αθετειταιπαρ ννων Τὶ σωτὶὶιϋιοε εναν:
Σαμοσα-Γἑωε περιηνἐχθη-Γε Χοιιων \ΦΥΕ-ὶιἶι Αὶϋεὶου τε καὶ Απολινοιιυἰου καὶ ὶ-ὶαὐλου του
Ἱησουν Χρισ-τὸν εῖνω Ἱἑλἐιον ἐτοθ γαρ ι-νι λέγειν τον νονογενῆ υὶὸν καὶ κὐριον τινων

τό τοῦ σταυροῦ ὐπομεμενηκἑναι ,ἩΨἹΉΙ καὶ τελειον εν αν-όρωποτὴτι αὐτόν τε τὸ τιοιθνἐ
τε καὶ ὸινοιιν -τὸ -του κυριον σῶμώτοὶ ε×Ανια; Φνσιν τοι; θεου λογου σεσαρκωμὲνῃν ὰῳυγον
ότι κατ' αὐτὴν τὴν ἐναρεῃ, Ἱ„ Ξἕ πο ἕναριοιἰαιρεσιν κρατὐνει, μὴ ἐγνωκότος ἐκεινου
_προ_πὰΤορο§ ἡμῶν ἐθαναΐὡθ Ἐαὶ ἶηὶἔοὶἶοὶ α§ ῖὶθνἰτον ψυχη τοῦ πρωτοπλόιστου καὶ

θεοῦ ῆι 8'αν ὴμὲρα, φὰγηι ἀπἔ Φὶἑτως -ιο σωμἶ- ελἐχὐη γὰρ -πρὸε αὐ-,ὸν ς,-,Τὸ -ι-ουρὁυ, θανἀ-Γωι ἀποθανεῖ-τω· κα-ζτὸριἐυευτλου, του Υινωσιῖειν καλόν καὶ πσνὶι:
ἐπενεχθεισαν ἐν ῆι ὴιιἐρα, ἔφαγεν ὰ-πὸ Ἱου ξύλου αποσασιν τὴν υπο τοῦ θεοῦ κατ, αυτου
σώματος αὐῃυ θἀνοῇοη γέγονε με-Γὰ ἐνακὀ ου, εῆ αυτὴι εθανοιτὡθὴ φυχικῶς. ὁ γὰρ του
ῆμπελὲε Τὸ 8ὥρον αὐτοῦ ἐιῖοἱησεν ὰλκ ὁλοῖἶ κα τνιοικοντα ετὴ. ο τοινυν Θεὸς ουκ
βεν, 'ίνα καὶ όλον τον ὀιπολωλὀτα διαοὼσηιι ὲἶὶἰτονὶ -Αδαμ εκ μὴτρας παρθενικῆς ὰνέλοι.
μου τἰθὴμι ὐπἐρ τῶν προβατωμ Κ απο κα δἶιεὶκεν ο κυριος ἐγὼ τὴν ψυχὴν
κὶωνος Μανιχαἱων τε καὶ Βασιλειδιανῶν ἔέιἶι γνειν \ ὶἶουλει καὶ Ουαλεντἰνου καὶ Μαρ-
γὰρ θεὸς Μ ὁ ὰποθανὼν ,διωρε-Γὥς καὶ οόσιωδἑὶὶν ·και' Ελλὴνωνιτὰ θνΐὶισκεὐνατα. εὶ
καὶ αὐτὸ διαιρετῶε καὶ οὐσιωδὥς' εὑρεθἠσονπαωσαυτως δε και τὸ αγιον πνεῦμα θεος
τρεις θεοἰ, καὶ διὰ τοὐτου κρατυνθὴσεται τῇε ΉΦἈΞ εἶτα τὸν σον καὶ τὸν ἐκεὶνων λόγον
εσκἐδασταιτὸ ὅικουε Ἱσραἡλ' κύριος ὁ θεό ν εας πλανη, καὶ όσον ἐπὶ σοὶ, δι-
ὁ ὴερεμἱαε, 0,-ῇοε ὁ θεὸς ἡμῶν. οὐ λο ἱσθτ' σου κνριος εῖς ἐστι καὶ όιτερ ἐλεΥεν

δὲ καὶ ὁ κὐρὶὶ-#5 'ίνα Υινὼσκωσὶ σε τὸιἶ νὀιὶιοο-ΕἹ-ΡΗ Η-Εὶἶοε Ήρὸε αὐ-τὸν, ὁμοἱωε
γραφῆς ἐνα θεον τὴν αγὶαν καὶ ὰδιαὶρετον -ιμἀδα Κυ αλὶιδινον ρεόν. καὶ τῆς θείας
ἐφχα, Τρεις θεοὺε ἐδογμαιίσαΐευ ἄλλον μὲν λἐγονυκὶιιἔυτ-ιονντι€, συ' καὶ οὶ πρὸ σοῦ αὶρεσιῖ
ετερον θεον τὸν υὶόν παρὰ -τὸν .παΐἐρα Καὶ πἀλιν ἕωεον θτον πιατερἶ παρα τὸν υὶὸν και
.τὸν .ποῃἑρα καὶ Ἱὸν νῖὸν καὶ Τὸν μὲν θνη-τὸν καὶ νεο ον” εον τοὶπνεννα τὸ ὅιγιον ποιΡόι

γευὶὶ· *ον δε ἄνανχον και σοεινατονιΟ [= οοτνὶ, Ι
6 όσον τὸ Ον Η ¬ .

Κὁν 0" 18-ὶὁ ΟΜ· 001 Βειὶὶἕνμἶἔεἐὶιςέὶιιῖδ-υ.ὶ).έι‹εῖνοσ 1? καἶἶλαβε (Ρτ 15 ὶ·'αὶ·'ὶΧαῖον Ο" νανιὶίω”
Ἡ ἠμῶν οόῃἐ 0' ὲΜΥΧθΠ ον ο2|23 τοῦ¬πΖιΐρ εγνωκωσ ΟΛ 2ο·'|2Χ καὶ ττ ὴὶλὥνοὶπἱο3 ἀποθανῆ 1 γοῦν Οε τοῦ οι·ι·ι.Οο 24 ἦ ἄν 1 ηροξὐὶἰἶ' οὶἔι ®ὶ·' 24 22 γινὼοκοντοσ ΟΝ'
ιἑἶὶ ποῖὶιρον Οι1 26/27 ανέλαβε παρθενικῇσ Οκ 27 ὁὶἑζου γινωσκειν [γινὼοκοντοσ ΟΙ] καλόν

ον Ο ,Λ 3ο-Ιειοιιιισιτι ιοὰὶοοιιὶ ε, ἐς-_ ΜΡΡΙΩΠ(10 ὁ "αΐ Β ν τον οιπολωλοτα οιιῃῖ ὰπωλολὁ-,-α
ΟΝ· Ολ; 31 Ξῳέθηϋεται ΟΠΑ τόνε] Ἱ-ῶν 0" ηρ ιαΐῃωὶ καὶ ®ὶ·'σὶω8ξἶ`×£ καὶ θεός καὶὶ
ΟΙΜΛ κσ 0,1 και οὐ Ο” 35 θεὀν οτιι. Ον 632 Τΐὶῃο θα" 34 ὁὶ οιιι. Οε οὐτοε
Μ· Ι 39 νἐοικννἢ Οι ιιι εοιει 3 Τρὶαῦα καὶ ἀδινὶνειον Ον 37 μιν ολ
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ἐπὶτοὐτοις δὲ τοῖς βλαβεροῖς σου ρὴμασι βουλομενος τα ἐναντἱα ῳρονειν τῶν τε ἐν Νικαὶαι
αθροισθἐντων καὶ ἐν τῆι Κῶνοταντινουπολει καὶ ἐν Χαλκὴδονι αγὶων πατερων τῶν καὶ
το ομοοὐαιον κρατυναντων καὶ μἱαν τὴν θεοτὴτα του πατρος καὶ τοῦ υὶοὔ καὶ τοϋ αγὶου
Τῖνεὐι-ὶ0πΘ§ κεκιΞ>αΥὁ°ι°ων κατὰ τὴν Ἄρεὶου φρενοβλαβειαν καὶ οὐ ἐπ' ἐκκλὴσὶας ἐτολμὴσας
εἰπεῖν οτι ο εῖς τὴς ακτἱατου καὶ αδιαιρἑτου τριαδος το παθος ὐπἑμεινε, καὶ δια τοὐτου ε
ὲδοκἱμασας λοειν καὶ το ομοοὐσιον καὶ αριθμῶι ὐιποβαλλειν το θεῖον. εὶ γαρ εὶς τὴς
αγίας τριαδος τὴς ακτἱστου καὶ συναἱδιος ο σταυρωθεὶς θεος, τουτὲστιν ο υὶος, δυο δὲ τῆς
τριαδος ο πατὴρ καὶ το αγιον πνεῦμα, λἑγονται δὲ θεοὶ καὶ οὐχὶ κατα τον εὐθἦ λόγον θεός,
καθὼς παραδεδὼκασιν ὴμῖν οὶ αὐτοπται καὶ ὐπὴρἐται γενομενοι τοῦ ιο. ι, ±
λογου, εὐρεθὴσεται [καὶ οὐτως] λυομενον μὲν το ομοοὐσιον (θνὴτον γαρ καὶ αθανατον ιο
ομοοὐσια εἶναι ἔτι οὐ δὐνανταιὶ, κρατυνθὴοεται δὲ καὶ οὕτως ο τῆς πολυθεἱας λογος ἐν τῶι
τρεις θεοὐς τον Χριστιανισμον καταγγἐλλειν. οποτε οὐν γἐγραπται οτι ο λογος Ιολ. ι. ι-ι
ααρξ γἐγονε καὶ θεος ὴν ο λογος, οὐχ ἔτερος θεος ο λογος παρα τον πατερα εὐρεθὴ- Ιοιι. ±, ι
σεται. λογος γαρ οὐχ απλῶς, αλλα λογος ἑνυποατατος καὶ θεος ο υὶος εὶρὴται, 'ίνα ἐκ
τῆς ὴμῶν εὐτελεὶας γνῶμεν το ταὐτον τῆς οὐσὶας τοϋ πατρος καὶ τοϋ λογου καὶ του πνεὐ- ιε
ματος τοϋ αγὶου. καὶ γαρ ὴμεῖς οὐχ ὲτεροι παρα τον ὴμἐτερον λογον εὐρεθησομεθα. Ρ- Ι-Φ
ἐπεὶ οιἶιν καθο λογος, ο μονογενὴς του θεοῦ υὶὸς οὐκ ὴδὐνατο εὶς ὶδἰαν οὐσἱαν παθεῖν, ὶνα
μὴ καὶ εὶς τὴν του παντοκρατορος θεοῦ καὶ πατρος το παθος λογισθῆι (μια γαρ θεοτης
πατρος καὶ υὶου καὶ αγὶου πνεὐματος), πασχει το γεγονος ῖδιον του λογου ἔμῳυχον σῶμα,
οπερ αὐτὸς ο του θεοὐ ἐνυποστατος λογος ἐξ αὐτῆς τὴς μὴτρας τῆς αγίας καὶ απειρογαμον 20
παρθἐνου ἑνὼσας ἑαυτῶι προῆλθεν ἐκ γυναικος, περὶ ὴς προμυθοὐμενοι οι θεηγοροι ανδρες
ἔλεγον ο θεὸς τῶν δυναμεων, ἑπὶστρεῳον δὴ καὶ ἐπὶβλειμον ἐξ οὐρανου καὶ Ρε. γρ. πε. ὶῦ
'ἰδε καὶ ἐπἱσκεψαι τὴν αμπελον ταὐτὴν καὶ καταρτισαι αὐτὴν ὴν ἐφὐτευ-
σεν ὴ δεξια σου, καὶ ἐπὶ υὶον ανθρώπου ον ἐκραταὶωαας ἑαυτῶι, αμπελον
καὶ υὶον ανθρώπου ον ο λογος ἐκραταὶωσε συντρῖῳαι τα τοϋ αὶδου κλειθρα καὶ Ξωοποιῆσαι ετ-
τοὐς απο τῶν αὶὼνων θανοντας, τὴν σωτὴριον του λογου ἐνανθρὼπὴσιν καλουντες· διὶ ο
καὶ [ο κὐριος] ἔλεγε τοῖς ἑαυτοῦ μαθὴταῖς ἐγὼ εὶμι ὴ αμπελος, ὐμεις τα κλὴματα, ιοιι. ιε. 5- ±
καὶ ο πατὴρ μου ο γεῶργος ἐστι καὶ μἑλλει ο υὶος του ανθρώπου παρα- Μτ. ι7ι 22-
δ ἰ δοσθαι εἰς χειρ ας αμαρτωλῶν. ο γαρ του πατρος ἐνυποστατος καὶ θεος λογος 26° 45
δι' ακοὴς εὶοπὴδὴσας τὴς αγὶας παρθἑνου μυστικῶς τὴν κυοφορἰαν εὶργασατο. καθὁ νο
τοὶνυν ο μονογενὴς υὶος ἐστι του πατρος ομοοὐσιος καὶ εὶς τὴς αδιαιρἐτου τριαδος ακτιατος
τε καὶ αθέατος, μεμενὴκει απαθὴς καὶ αθανατος. το οὐν ακτιστον καὶ αθανατον τῆι κτἰσει
μὴ σὐναπτε καὶ τον τὴς πολυθεὶας λὁγον μὴ κρατυνε δια τοῦ λἐγειν τεθναναι τον ἕνα τῆς
τριαδος. καθο δὲ παλιν ἐκ γυναικος ἑγεννὴθὴ καὶ 'ἐστιν ὴμῖν ομογενὴς καὶ ομὁφνλῦε Καὶ
ὁμοοὐσιος ανευ αμαρτὶας, τὸ παθος θπἑμεινεν. οτι δὲ οὐ μονον ομοοὐαιος ὴμῖν ο υὶος το εε
κατα σαρκα, αλλα καὶ συγγενὴς, διδασκεὶ αὐτὸς ο κὐριος ἐν τῶι λἑγειν ποτὲ μὲν ἐν εὐαγ-
Υελὶοκ Τνῖε εὶς αὐτὸν πιοτεὐσασιν ἐγὼ ὴ αμπελος, ὐμεῖς τα κλὴματα, ποτὲ δὲ καὶ τοιι. ιεὶ 5

Ο [= ειοτνὶ, 1
ι 'ΐοὶε _ βονλομενοςῇ καὶ ι ρὴμασι _ ἐναντὶα οιιι. Οι· ῳρονῶν ῖ 3 κΡα”ῃ·*®ὀ"”ὶων ΟΠ"

4 κα-γὰ Οεῃχ και οοχχ ωρενοβλαθειαν καταισχυνοντων ΟΩΑ 4¦5 ὲΐὀλν-Πωσ Εὶλὶεῖὶὶ ἐπὶ ἑκκ-^°
Οῖἶὶ 4 ἑκκλὴσἱα Οιιιιν 5 -1-οῇο οιιεν 7 συυαιηὶου Ι Β θα λογοσ ΟΠ 10 καὶ
οὐτωσ ΟΓΙ δὲ Εδὴ ον] και οςς,-ωσ Οιιεν εὶοιοης αθαναια Ο” ιι ἑτι εὶναι Οκ καὶ νῃὶ- 1
Ω “ών Χθὶσΐὶανὶσμὸν 1 Χριατιανισνῶ ΟΑ οτι] καὶ Ον εκ Υὰθ Έ θὶὶὶ- ΟΛ Εῖθθλαὶ ΟΠ”-Ι
εὐρεθὴσεταιθθιλ ιςγαο του αγίου πνεὐματος Ον ιθ καὶὶ 1 οιτι. ΟΑ το πασχει δὲ Ο"®'ὶ^
ει παρθἐνου οιιι. ΟΤΙ -πρημηηοὐμενοι Οει-νς Θεργὁροι Ον ειὶ αεαυτῶ Ἐ 26 θαὲντςαε Ολ'
καλοἱῖιντεσ Ι καλῶν ΟΛ 27 ὁ ,Ἐ Οεῃχ ὁ Θἄ οεν 6 γῖξἑ Οκ οεὶοιιὶ ὴμεῖα Ο? 29 ἀνων αμαθ-
τωλῶν Οθ 31 ακτιστοςὶ αθανατοσ Ον 3: αθαναιοα ΟΜΨΙ αθἐοποσ Ο* 33 ϋὐναπλε Ο”
οίιντοατε Οθΐῖ του ΟΠ το Ον" 3,ῃ®3ς ομοοὐσιοσ καὶ ομογενὴο· καὶ ομοῳυλοα Οθ 34 ὁ μονο-
γενὴσ 1 37 πιοτεὐουσιν ΟΤΙ

Τ _ ν .. .. -. . - -να-ζ - .- - · '·°,.Υ . . -° ε- .:ν = ·±ι-κε. ··<ρ..-ι'··.'ο ιε;-'_
..Ω ..ας .„ ρα τα-ιν..--ες;-_ ὶὶὶρςιἐἶ-γκρ-' _ ° ' · ὶ--·^··¬¬ιὶὶ°®ὶ·- .··,›,„„ -κεν-Ήὶιωΐ-ὶν ~ιε››,··οτ=-.,
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Ρε- 21. εε ἐν κμαλμοῖς απαγγελῶ το ονομα σου τοῖς αδελφοῖς μου. ποθεν δὲ σοι καί
ὴ τοσαὐτὴ κακίστὴ ἔννοια ὐπεισῆλθεν, ὥστε σεαυτον καὶ τῶν αγίων αγγέλων εὐσυνετὡ-

Ρὶιϋ- 3. ιο τερον καὶ σοῳὡτερον λογίσασθαι; ἐν τοὐτοις κλαίω, ἐν τοὐτοις οδορομαι τοὺς
ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ, ῶν το τἑλος απώλεια, ῶν ὁ θεος ιῆ
κοὶλία Καὶ ῖὶ δόξα ἐν Τῆι αὶσχὐνὴι αὐτῶν. οὐκ ἐνενοησας οτι το σκανδαλίσαι 6

Μι- 18. 6 καὶ μονον ἕνα τῶν πιστευοντων εἰς τον κῦριον ἡμῶν 'Ιὴσοῦν Χριστου αφορητον ἔχει τὴν
αγανακτὴσιν. ἀλλ, οϋ'ὶ”ω9 ἀῖῖαραφυλἀιςτως, καθαπερ ο οφις τῆι Εῦαι, καὶ αῦτος τον ίον
τῆς απατης τῶι πλὴθει τῶν πιστῶν ταῖς ακοαῖς ἐπἐχεας καὶ τον παραδοθἐντα ὴμῖν ὑπ' αγ-
γέλων τρισαγιον αῖνον ἐνοθευσας ἐνθἑμενος ἐν αὐτῶι ο σταυρωθεὶς δι” ὴμοις; αρα οὐκ
ἐνενὁῖινας ὰσεβἑστερον σαυτον ορηομενος Παύλου τοῦ Σαμοσατἑως καὶ Φωτεινοῦ καὶ ιν
Ἰὶρτεμα τῶν- δὐο υίοὐς τοῦ θεοῦ ορισαμἑνων, ἑνα προαιῶνιιον καὶ ἕνα νεογενῆ, οτι καὶ
συ πλεονασμον τῆι τριαδι ἐνἑθου δὐο υῖοὐς τοῦ θεοῦ είιτῶν, ἔνα ίσχυρον καὶ ἕνα τον σταυ-
ρωθεντα; επι τοὐτοις δὲ καὶ είς ἔννοιαν οὶεσαι αγειν το πιοτοτατον Χριστοῦ ποίμνιον ὡς
οτι κατα τον Μανῆ λογον το αγιον πνεῦμα ἑσταυρὡθη. μετα γαρ το εἰπεῖν αγιος
ἀθἀναΐοῶ ὅιτερ ἐστὶ το πνεῦμα το αγιον, τοτε ἑπαγεις ο σταυρωθεὶς δι) ἡμᾶς, ἐλἐὴσον ιε
ὶιμαῶ και τετραδρι, οὐ τριαδα εῦρίσκηι τον λαον ἐκδιδασκων. καὶ εὶ μὲν ἐξ ανθρωπίνης
παραδοσεωἶ νπίὶ ΡΧεν Ο αῖνοῖι Καὶ 0υΤωΞ μῇὰ ῖῖαραψνλαιςἦς αν τον σταυρον ἐν τῶι τρισ-

ρ. ιῃ αγιωι παρἐθηκας, ἔνθα ὴ τοῦ υὶοῦ προσηγορία, ὴτις ἐν τῶι τρισαγίωι ῖσχυρος είρὴται·
Ι ί ' δ , ' * θ ι ·ε ‹ _ ε › εν ς .,. Ηῖπστε ίἶε υπ αΥΥΕλων ο τρισαγιος ΟΠΤΘΞ αὶνςο ημιν εξεδοθη, οιτινες προ μὲν του σταυρου

Ιεε- 6. 3 ῖλεΥθ'>·' αΥὶΟ§ ἄΥὶΦ5 ἄγινς, ῶς ἡξιωθη ί Ησαίας θεασασθαι, μετα δὲ τον σταυρον ὐμνολογουν εε
αγίοε ὁ θεοἶι αἴὶοῖ ὶοῖἰυθὸῖι ἄΥ105 ὰθὰναΐοῖι ὥσ”πεΡ ὁ ΚΘΙ-Ιὶδὴι νἠπιος παῖς σειομἑνὴς τῆς
ίἶωἴσἶἶνΐὶνοηπολεωἑ Καὶ τοῦ λαοῦ ἔν τῶι Καμπωι ὶκετεὐοντος ἡρπαγη εὶς τον αῖθἑρα
ωἕ Ξἶίὶ ωθαὶί μὶα'-ί Του ὅλον 'πλὴθοὶ-#9 θεωροῦὶ-ΓΓΘΞ Καὶ ὶ-ίροκλου τοῦ τῆς πολεως ἐπισκόπου,
ὶἶαὶςἶὶ νει-ὶαθὴκως τον αῖνον καὶ παλιν κατενεχθείς απὴγγειλεν απερ ὲδιδαχθη ἐν τῶι αὶθἑρι,
εφ-ων ἐἱἔ οὐθαὶίὥν ὥἱ ὑπὸ 'ῖῖλῖὶθοὶ-'Ξ 'πολλοῦ οἑρεσθαι είς τα ῶτα αὐτοῦ ταὐτὴν τὴν ὐμνωι- εε
διοἶ κριι ιοτι ερρἑθη αυτωι εξειπεῖν τῶι λαῶι τὴν τοιαύτην ιξιμνολοῇαρ, ἦε ἐναρξἀμενηι
οι Ρἔοι την ττολιν κατἑλαβον και τον θεον δια τῆς τοιαὐτης ὐμνωιδίας ἐξευμενισαμενοὶ ὲλυ-

Ἱ-ρω Τὶσαυ ῖίὶὶἶ επίἔεὶί-ὶἶνὶὶῖί ὁΡΥ”ίὶῖ- ον δε αφειδῶς κατετολμὴσας, ὡς τας λοιπας θείας
γραῳας, και την των αγγελων υμνωιδιαν διαστρἐψαι. τίς οὐν οὐ μὴ θρῃνἠσηι εν -τού.
τοις; τις ου μια στεναξὴι; -οποῖον δὲ αλγος κατα το αλγος τῆς -του κυρίου και σω-Γῇρρς τιο
ΠΙ-ὶὶων Χριστου εκκλησίας ευρεθὴσεται; θεωρεί σε τον ταχθἑντα φῶς εἶναι τῶν ἐν σκὁ°ι°ει
και π-αιδευτὴν των αφρονων μαλλον αῳροσὐνὴς διδασκαλον καὶ το φῶς είς σκοτος μετα-
ποὶευνΐξἶι θεωθεῖ σε ἶοὺῖ λαοὺῖ Τοὺῖ ἄθαἔ Ψωΐὶσθὲνΐας καὶ καλα γευσαμἑνους θεοῦ ρητα,
θεου ὶνἶαλνετνι 'θεεντννφιιτικν ιτνονειὶνοσα, νερο εποε-ωκικα και εωγγειιικὰ ειεὰγ-
μρἑτα μαἔλον υπο σου διαστρεῳομενρυς-και-ἐκδιδασκομἐνους μὴ μονον ανασταυροῦν τον σε
υ ν του εου και παραδειγματηειν, αλλα και ἐναντία φρονεῖν τῶν θείων γραερῶνγ ὰ-παρρἡ-

Ο [= ειοτνὶ, Ι
3 σοι Ο"ὶ°Λ σε Ι οιτι. Οῖ . 2 τοιαὐτη Ι κακιστοσ Ο" ἐπεισηλοεν ον 2γ3 συνῃὼ-προς 1

4 καὶ ων1Οο ο οιιτ. Β? . 5 οἕικ Ον 8 -τοῦ πλἠθουσ Ι ἑπὲχεεσ Ον ἑιτἑχεισ Ο*
ςι υμνον ιο σεαυτον Έ 13 οει 14 μανη" Οια- Τοῦ μἀνενΐοσ Ορη 15 Τὸΐε οῃι. Ι

Οι: Ν τα καὶ οιτι. Ι ουτοο· 9ιι1 1?/18 ἐν τω τρισαγίω τον σῖον Οῖἱ τδ ἔθηκασ Οῖἱ
ίσχυροσ εν τω τρισαγίω Ου πρ αίνοσ ουτοσ Οο ει οε οιτι. Οιιεν 22 οῳσνὸν ΟΕ 23 _Γοΰ= οϊῃ. 0"
ες/2-4 απερ -- αίθἐρι απἠγγειλεν Ον ες οὐρανοῦ Ονλ | καὶ ὡς Ι ἀπὸ Ι 26 ἑρρὴρη οη
εὶιτειν Ον ταυτην τὴν ΟΣΙ ερ μὴ οιιι. Ον· Ρηρηνησε, 001 30 μὴ οιῃ- Οὐ σΐενἀξεγ ΟΠ
31. 33 θεωρεί σε ΟΜΝΛ θεωρησαι ΟΤΙ 31 τω σκοτει Ον 33 Καλὰ ___ βπῖὰ Ο" καλὸν __ βῆμα Οι-
καλῶνΪ ρηματοἰν Οιὶῖ ' 34 ἐνταλματων ΟΠ θεοῦε οιιι. 1 -πρ0Ψη.,.,κὥν .προρρἠσεων 0„ 08,- Ι
ἐκ,/35 αποστολικων και ευαγγελικὀων διδιἶγματωνὅΤΙ Β 35 διδασκομἑνουσ Ον ὰνααταυρρϋνταα Ον

” ν . .,. ...ναοταυρουντα Ο Ν 36 παρα ειγματ 3οντασ παρα ειγματηονΐα οι φρονουνΐα 0„ Υραφων
διδασκονται Ο" γραῳων διδασκοντα τε Οι
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αασθαι δέ καί τας συνθὴκας ας συνὲθεντο αὐτοὶ προσιοντες τῶι αγίωι βαπτίσματι. συν-
θέμενοι γαρ ἐπὶ παντων τῶν χερουβικῶν δυνάμεων καὶ τῶν προφὴτικῶν καὶ αποστολικῶν
ταγματων ἐν τῶι τοῦ αγίου βαπτίσματος καιρῶι πιστεὐειν είς ένα θεον πατέρα παντο-
κρατορα, νῦν εὶς θεοὐς τρεις πιστεὐειν αὐτοὐς έξειταίδευσας. παλιν συνθεμὲνων πι-
στεὐειν είς ένα κὐριον 'ίησοῦν Χριστου τον υίον τοῦ θεοῦ τον σαρκωθἑντα καὶ ἐνανθρωπὴ- ε
σαντα ἐκ πνεὐματος αγίου καὶ Μαρίας τὴς παρθένου, σὐ ἐκδιδασκεις αὐτοὐς μὴ λέγειν τον
κὐριον ίίησοῦν Χριστου τον υίον τοῦ θεοῦ τον σταυρον ῦπομεμενὴκἑναι, ος ἐστι θεος κατα
τὴν ἐκ θεοῦ πατρος προαιὡνιον καὶ απαθῆ γέννὴσιν καὶ ανθρωπος ο αὐτος κατα τὴν
ἐπ' ἐσχατων έκ γυναικος γέννὴσιν, καθ' ὴν καὶ το παθος ὐπὲμεινεν, αλλ' οτι ο είς τῆς τρι-
αδος απἑθανεν, ος έστιν αὐτος ο θεος λογος. ῶμολογὴσαν παλιν το αγιον πνεῦμα 3ωο- ιν
ποιον καὶ αθανατον, εὶποντες πιστεὐειν είς το πνεῦμα το αγιον το κὐριον καὶ εωοποιον·
καὶ σὐ θνὴτον ὐποτίθεσαι εἶναι το πνεῦμα το αγιον δια τοῦ λέγειν αγιος αθανατος ο σταυ-
ρωθεὶς δι' ὴμδὶς. αποφυγε, παρακαλῶ, τὴν τοιαὐτὴν πλανην· έπεσες, μὴ ἐπιμείνὴις
τῶι πτὼματι· ὴμαρτες, μηκέτι αμαρτανε· αναμένει σε ὴ αγία τοῦ θεοῦ ἐκκλὴσία περιπτὐ-
ξασθαί σε μετανοοῦντα ἐπὶ τοις ματαίοις σου προβλὴμασι καὶ σὐν αὐτῆι θεολογοῦντα τον ιε
Χριστον καί μὴ απαρνοὐμενον τὴν αὐτοῦ ἔμφυχον ἐνανθρῶπησιν, καθ' ῆν καὶ το παθος
ὐπομεῖναι λέγεται, καὶ βοαι σοι δι' ὴμῶν δεῦτε προς με παντες οί κοπιῶντες καγὼ Μι. ιι. 28
ἀναπαὐσω ὐμας· οὐ βοὐλεται ο θεος, αδελφἐ τιμιὡτατε, τον θανατον τοῦ αμαρτωλοῦ 13εω1ι.33, ιι
ὡς το ἐπιστρἑιμαι καὶ 3ῆν αὐτον. μνημονευε 'ίὴσοῦν Χριστον ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν κατὰ ιν
το εὐαγγέλιον, μνὴμονευε τοῦ μακαρίου Ματθαίου γραφοντος βίβλος γενέσεως ”ίη σοῦ Μι. ι. ι
Χριστοῦ υίοῦ Δαυίδ υὶοῦ Ἄβρααμ, μνὴμονευε Τῖαὐλου έπιστέλλοντος αφωρισ- Ρ- Ξ48
μένος είς εὐαγγέλιον θεοῦ, ο προεπὴγγείλατο αὐτος ο θεος έν γραφαῖς αγί- 1ιοιιι,ι,ι
αις περὶ τοῦ υὶοὐ αὐτοῦ τοῦ γενομένου έκ σπέρματος Δαυίδ κατα σαρκα,
τοῦ ορισθέντος υὶοῦ θεοῦ, μνὴμονευε καὶ 'ἰωαννου βοῶντος έν αρχῆι ἦν ο λογος ιε1ι.ι,±
καὶ ο λογος ἦν προς τον θεον, ῶς καὶ ἐστι, καί θεος ἦν ο λογος καὶ οτι σαρξ εε
γέγονεν ἐνανθρωπὴσας καὶ οτι θεον οὐδεὶς έῶρακε πῶποτε. ταῦτα σοι γεγρα- ιοιιτ, ιι. 18
φηκα αμα τῆι συνοὐοὴι μοι αγίαι συνοδωι, παρεγγυὡμενος σε ένῶπιον τοῦ θεοῦ καὶ τῶν
αγίων αγγέλων ίνα ταῦτα διδασκὴις καὶ ταῦτα φρονῆις μεθ' ὴμῶν, ίνα ανοθευτος ὴ πίστις
ὴμῶν διαμείνὴι είς δοξαν θεοῦ.

Χ εν
"ίσα γραμματων αποσταλέντων Ζὴνωνι βασιλει παρα Φίλὴκος ἐπισκοπου ίίθὼμὴς, ἐν
ΘΪΞ σημαίνει Πέτρου ἐπισκοπου Ἄντιοχείας τὴν καθαίρεσιν, διοτι ἐν τῶι τρισαγίωι

ἐνέθετο το ο σταυρωθεὶς δι' ὴμδις .

Τῶι ἐνδοξοτατωι καὶ γαλὴνοτατωι υίῶι Ζὴνωνι αὐγοὐστωι Φίληξ ἑπἱσκοπος έν
Κυθὶωὶ χαίρειν. Πρέπει τῆι σὴι φιλανθρωπίαι ταῦτα α πρέπει τῆι τῶν πραγματων νῦ
'ῖὰἔἐὶι ἀτιοιγγειλαι, απερ καὶ ανἦκεν απαγγεῖλαι είς ασφαλειαν τοῦ τῆς σῆς γαληνοτη-
'ΓΟΞ ὶῳὰτονς, καί καθαιτερ ἑγγὐς τυγχανων παρακαλῶ τὴν ἐμὴν ίκετηρίαν δἑξασθαι
'ῖαῖῖ ΦὶλαΥὰΘΦις ὑμῶν ακοαῖς ὡς Χριστιανικῶτατος ῶν βασιλεὐς, μηδαμῶς τε ὴ σὴ εὐσέβειοι

Ο [= ειοι·ν], 1 ι
Τ δὲ οῃὶ- Ο" συνθεμένους Ι 2 πασῶν Οεῖ νι τρεῖσ θεοὐσ Ον 5 σταυρωθέντα Ο"

7 τονι _ θεοῦ οιπ. Ι τε αποτίθεσαι Ον το αγιον πνεῦμα Ο" 13 έπεσασ Ο”
ις σε οιν.. ΙΛ ιν/ιθ καγὼ _ ,ημασ Οιας- και Τὰ ἑξῆσ οτι ιςνεο Ἰησουν _ μνημονευε οιν- Ι
οι/εε αφωρισμένον Ον" ες λέγων περὶ Ι εε θεοῦ οιιι. Ονλ ες καὶ ο λογος _ ὁ
λογος οιιι. Ι 27 σοι Ο"

ςι ίσον ὲπιοτολῆσ αποσταλείσὴσ ΟΕ 32 ὴ Ο" τοῦ αντιοχείασ έπιοκοπου Ολ 33 'Τὸ
Οι οιιι. Οιινι'Ι 36 απαγγεῖλαι ταξει ΟΠ ὼφέλειαν ΟἙΙ 37 καθαπερ ὡσ Ον"
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24 ΟΟΕΕΕΩΤΙΟ ΒΛΒΒΑΙΤΙΟΑ

διαναῃδεὶῃ ἑΤερὁν Τινα μεΤὰ καθαρας Τῆς διανοὶας ὑμᾶς ὰγαπὰν πλὴν ἐκεἱνοὑ Τοῦ βοὶῇὶο”
μἑνου σε μεΤὰ Τοῦ θεοῦ Τὴν εὶρὴνὴν ἔχειν, ἑπειδὴπερ ἐκ ΤιιοΤῆς ὼρμὴμἐνος Τῆς δὶαὶὶοὶοεε
οὑκ ὰμῳισβὴΤεις Τοῦ Ττροσκαἱροὑ θρὁνοὑ Τὴν ἐξουσὶαν καὶ Τῆς αὶωνἱοὑ Ξωῆς Τὴν ὰν-"_
δοσιν ἐκ Τῆς ὰνωθεν βοπῆς ὴρΤῆσθαι, διὰ Τε Τῆς ὴμῶν βραχὑΤὴΤος δἑξασθαι καΤοιἔἱωσον
Τὴν σεΤτΤὴν καὶ θεὁφρασΤον ὁμολογἰαν Τοῦ μακαριωΤὰΤοὑ ΠἑΤροὑ Τοῦ ·ιΤρι30ΤΟσ”Γὰ-τον
Τῶν ἀΤΤοσΤὁλων. δε καὶ Τὰς Τῆς βασιλεὶας κλεῖς ὑπὸ Τοῦ σωΤῆρος ·ιΤισΤεὑθεὶ5 ἹΤΡΟΕΪ”
Τοενὶσει Τῆι φιλοχρὶατωι ὑμῶν βασιλεὶαι Τὴν ἐν ὑῳὶσΤοις μεΤ' αγγέλων διαγωγὴν- οἶ
καὶ Τὴν ὰιταρὰλλαισον καὶ ὰμὼμὴΤον ·πἱσΤιν εὶς Τὸν κὑριον ὴμῶν 'ὶὴσοῦν ΧρισΤὸν και
μονογενῆ Τοῦ θεοῦ ὑὶὸν ·ιΤρῶΤος ἐκθἑμενος ἐμακαρὶσθὴ ὑ·ιΤ” αὑΤοῦ Τοῦ σωΤῆρος. εὶπὑνΐος

Μι. Τα γὰρ αὑΤοῦ προς Τὸν κὑριον σὑ εῖ ὁ ΧρισΤὸς ὁ νὶὸς Τοῦ θεοῦ Τοῦ 3ῶνΤος, ὰκὴὶωε
16-18 Τταρὶ νιιἶηοϋ Ι-ιακὰ9ὶΟΞ εἶν ἶὶμων βὰρ Ἱωνδι, ὅΤι σὰρξ καὶ αῖμα οὑκ ὰΤι·εκὰλυΨἑ

σοι, ὰλλ' ὁ ·ιΤαΤὴρ μου ὁ ἐν Τοῖς οὑρανοῖςκαὶἐ°ιΤὶΤαὑΤὴιΤῆι ὁμολογἱαι οὶκοῦομη”
σω νυν Τὴν ἔκκλησἱαν καὶ Ττὑλαι ὰιδον οὑ καΤισχὑσοὑσιν αὑΤῆς. Τοῦ ουν
σωΤἦΡΟΞ ΦὑσανΤΦ€. ὅΤι Τιὑλαι ὰιδοιι οὑ κοαισχὑσονσι Τῆς αὑΤοῦ ἐκκλὴσἰας Τοῦ ἔξὅῳαὶ
ἄν” σὐΤἦ9 Τὴν αὐΐου ἐπωννι-ναν. ῆΤις εὶρὴΤαι Χριστὸς “ὶὴσοῦς καὶ θεοῦ Τοῦ “πανω”
κὑὰΐουοἱ ὶ-ήὁἱν Πἑ“ΐΡΦΞ ὁ ιΤρςοΤὁΤοκος υὶὸς Τοῦ διαβολοὑ ὁ ὰναξὶως εὶσττηδὴσας Τῆι Ἄνΐὶοζ
χἐων ὰγἱαι Τοῦ θεοῦ ἑκκλησἱαι καὶ μιὰνας Τὸν Τῆς ὰρχιεοωσὑνὴς θρὀνον ”ὶγναΤἰοι.ι Του
μὰΡ”ωΡΟ§. ὕΞ Τῆι δεξιαι ὶἹἐΤρον Τὴν ὰρχιερωσὑνὴν ἐδἑξα-Το, καὶ Ειζιαταδὶον Τοῦ ὁὶ-ὶο°
λ®Ἱ'ὶΊ”Τ®υ Καὶ ”πΡ®ἐ8Ροὶ-' Τῶν ἦ ὰγἰων ΤταΤἑρῶν Τῶν ἐν Νικαἰαι ὰθροισθἑνπον λἐἴεὶν
ἔΐὁλμὴσεν δΤι οὑ δεῖ Τὸν ΧρισΤὸν καὶ ὑὶὸν Τοῦ θεοῦ ονομὰςειν καΤὰ Τὴν θεἱαν Τοῦ σωΤῆρ0§
Ϊονοθἔσὶαν καὶ Τὴν Τῶν θεὶων γοαῳῶν Τταρὰδοσιν καὶ ἔκθεσιν Τῶν ·ιΤαΤἑρων, ὰλλὰ Τὸν

Ρ- Ι-ιν ἶνα ἙΠΞ “ΓΡὶὰΒοΞ Το Ττὰθος Τὸ ὑπὲρ ὴμῶν ὑπομεῖναι εὶς Τὴν Τῆς θεοΤὴ·τος οὑσἱαν καΤὰ Τὴν
Αρειοὑ καὶ 'Απολιναρἰον καὶ Εννομὶου παρὰδοσιν, βονλομενος διὰ Τῆς ΤοιαὑΤὴς Φωνῆἶ

ὰθεΐὶἶσϋὶ μὲν Τὴν σωΤὴοιον ὲνανθρὼπὴσιν καθ' ῆν ὁ ΧοισΤὸς καὶ Το παθος ὑπἑμεινει
1¬1νι›ι·. ±, Το λἐγεΤαι δὲ καὶ εὶς ἐξ ὴμῶν ὡς Τοῦ οΤτἑρμαΤος Ἄβμαὰν ἑ'πὶλαβὁϋενΘ5ι ἔπσνξῆσαι δὲ καὶ

Την Ήολυθἶἱαυ' 6 Υὰρ νουε Τηυ λὁγον Ἱὶπῖῖ θεοὶἶδ νιαρεισὰγει, ἕνα ΤεθνεῶΤα καὶ δύο3ωνΤας, λνει δε καὶ Το ὸμοοὑσιον καὶ Τας ὰγἱας σννοδοὑς ἐξωθειΤαι Τὴν Τε ἐν Νικαὶαι
και ἐν ΚοἕνσΤανΤινοὑπτΞιει καὶ ἐν Χαλκὴδὁνι. ἀλλὰ καὶ Τὴν ὰγὶαν ααρθἑνον Μϋρἰαν
μὴ Ττροσ ε ομενος εν ε σεΤαι. εὶ ° 1 · · ~ Τ . Τ ΤΤἰε χρεἱα ἕης -παρθἑΰουΐ διὰ Τἱ δὲ Κἐἱαἕ ιμ-1 σαΡκσαθεις ¦ο ?ιοΥο5 ἐνῆνθρρωπῆσεἐ
, „ „ εΥε προς αοΤὴν Το γεννωὶ±εν®1.ο. Τ, 35. ςε εκ σου αγιον κλὴθὴσεΤαι ὑὶὸς θεοῦ καὶ δώσει αὑΤῶι κὑριοε ὁ Θεὸε Τὸν θρὁνον
Δαυιδ Τον ·παΤρὑ3 ανΤον;' ἐπὶ πᾶσι δὲ ΤοὑΤοις Τοῖς ἀσεβὲαι καὶ βλασφὴμοις
ανΤοὑ Τολντινααι -καὶ Τὴν Τρισαγιον λιΤὴν νοθεῦσαι βοὑλὴθεὶς διὰ Τοῦ ἐνθἑσθαι ἐν αὑΤῆι

Ξἑἶἶἶἔἶἶἶἔἶ Ξξνἶὶμἶἔ ὶὶἶὶἶἔἶἔἶἶἶἶὶἴἶἶωῖἕω "Μέ "ασ ὶιμα” καὶ ΤΤ ἐν Χα
Ἄκακὶοὑ Τῆ§ ΤτσΡ| ὑμῶν βασιλεὑομιὲν κατω ὶιιι Κἦἱ Του θε.οσεβεσΤὰ-του ὰρχὶεπὶσκοὶπου
οὑκ ῇβονλἠθὑ. καὶ διὰ ΤοῦΤο νῦν Πε ° αὶ φι ἶχρὑσἶἶη -πολεωε 'παραινεθεὶς ἑῃ-ισ-φεψἶιΒ _ _ _' 3 _. Η Π αιηα Τον θεον εκκλὴσὶα Ταῖς μιγτρικατς σε ωωνακ
ως [προς] Τον εξοχον αιπης ὑιον Τιροσφθεγγομἑνὴ οὑ ·ιΤαὑεΤαι· Ἡ) ιλὁ -Ε Ε βασιλεῦ.
Τῆς ἐμῆς ΤιμιοΤὴΤος Τὸν δεαμὸν ἐν ῶι ·περισφὶγγονΤαι Τὰ πλὴθὴ Τῶν ἶτιοἔῶνῇμὴ συγχω-
ρὴσὴις διαλνθὴναι· Τὴν Του δεσιΤὀΤου ΧρισΤοῦ καὶ μονογενοῦς οὶοϋ -τοϋ θεος] ἑπωνημὶαν
μὴ συγχωρὴσὴις παραβαθῆναι· Τὴν Τρισὰγιον ὑμνῶιδὶανς ὴΤις καὶ Τὴν αμε-νὲραν πὁλιν
διέσωσε κινδννεὑουσαν, ως ὰγγἑλων Τταρὰδοσιν ὰνὁθειπον διαῳὑλαξου. ῃἑΐρον Τὸν -τῆι

Ο [== αοι·ν], Ι
Τ ' μδισ Ον οοττ., Οΐλ 2 Τοῦ οτο. ΟΒΙ ° ,

.τον ον η ΙΟ ας-ως θα 1 Πω -[σὺ-Π' μου ΟΤΒ απαὶηἶἔλἔκἶἕ ΞΞΙΛ ὰπαι-κὶΡλΤιΤον ον απανοἴλὀὶ;
ιν εὶσ Τὴν - ὰγὶαν _ ἑκκλὴσὶαν Ο" σε ·τὸ= οιτι. Ον 23 Τοῦ ὰρεἱον οη .του οω” Ου· καὶ -του
θεὶα Οςἰ 33 Τρισαγὶαν Ον 37 σε ΟΕΛ σοη Οια-Ι
Τον Ττροσἑξοχον Ο" προς εὶοὶ ' 3 προσ Τον ἔξοχον ΘΗΙΛ

4ἱ Ἱῖαραβησθῆναι οι·

ι Ν Το ολὁγοσ σαρκω·
αὑΤὴσ ΟΤΙ 8 .οιιι οθεγγοιιἑνὴ ΟΤΙ
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Ἄρειανικῆι θρὴισκεὶαι ἐπακολομθὴσανΤα Τῆς Των ”ΑνΤιοχἑων ἐκκλὴσἱας ὰπἑλασον.
Τὶνος ἔνεκεν ὶἹἑΤρος Τὴν ἐμὴν πὶσΤιν ὰθεΤὴσας ρὴγνὑει Τοῦ κοσμου Τὴν σὑνεσιν; Τὶνος
ἔνεκεν ὶἹἑΤρος ρηγνὑει Τὸν χιΤῶνὰ μου Τὸν ὰνωθεν ὑφανΤὸν; ὁ θεὸς καὶ παΤὴρ ἐνε- Ιοιι. Το, 23
ΤεὶλαΤο Τῶι κορῦῳαὶωι Τὶ δἑοι καλεῖσθαι Τὸν αὑΤοῦ ὑὶὁν· ο μονογενὴς ιιὶὸς ἐν Τῆι ὁμο- Μι. ±6,±7,±8
λογὶαι Τοῦ κορὑφαἱοιι Τῶν ὰποσΤὸλων ἐθεμελὶωσἑ με· Το ὰγιον πνεῦμα εφ' ἑκὰσΤὴ5 Τ·
διαμαρΤὑρεΤαἱ μοι λἑγον, μὴ κρὶνὴις εἰδέναι Τι εἰ μὴ 'ὶὴσοῦν ΧρισΤὸν καὶ ΤοῦΤον ι Ωω. 2, 2
ἐσΤαι.ιρωμἑνον. οῖ ὲχθροὶ, οἱ ὰπειθεῖς, οῖ ἐπὶβοιιλοι, οὶ ἔξω Τοῦ ὰμπελῶνος Τὸν
μονογενῆ Τοῦ θεοῦ ὑῖὸν σῳαγιὰσανΤες καὶ λιθοβολ·ὴσανΤες καὶ Τῶι ξὑλωι Τοῦ σΤαυροῦ
προσιΤὴξανΤες οὑ διεῖλον Τὸν αὑΤοῦ χιΤῶνα, καὶ ιἹἐΤρος Τῆς πὶσΤεὼς μοῦ Τὸν χιΤῶνα Με. 21, 33
διαρρὴσσει; αὶ Τοῦ ὰιδοῦ πὑλαι οὑκ ὶσχὑσαν καΤ' ἐμοῦ, καὶ ὶ”ὶἑΤρος πειρδααι Τὸ Τεῖχὁς Μτ. ιν. ±8
μον κοααβὰλαι; ἐγὼ, εὑσεβὲσΤαΤε βασιλεῦ, ῶθισθἑνΤα σε Τῆς βασιλεὶας αῦθις ἐπαν- ιι
ὴγαγον καὶ Τοὑς πονηροὑς καὶ ὰπειθεῖς Τῶν εν ἐμοὶ θεὶων δογμὰπον δἑδωκα ὰνΤὶ Τῆς Ιεε. 33, ο
Ταφῆς σου δὑνὰμεὼς Τε ὁδὸν ὴνἑωιξα ἔμπροσθἑν σοῦ· Τοὑς σοὑς ἐχθροὺς καΤαβἑβλὴκα
μεΤὰ Τοῦ ὰθεμὶΤοὑ αὑΤῶν δὀγμαΤος· Το ὰρχαῖον κρὰΤος ἑξὴιπησὰμὴν σοι παρὰ Τοῦ ἐν
ὑῳὶσΤοις βασιλεὑονΤος θεοῦ, ἐξ οῦ καὶ Τὸ βασιλεὑειν εὶλὴφας. ὰποβλεῳον εὶς Τὸν ιν
προὴγὴσὰμενον σου εὑσεβἑσΤαΤον βασιλεα Νὶαρκιανὸν καὶ Τὴν ἑκεἱνοὑ πὶσΤιν ὰσμἑνῶς
ὰσπὰὲον· Τὴν αὶρεΤικὴν ἴὶῇρον Τνραννὶδα διὰ Τὰχονς ὲκρὶςωσον· Τὸν ΟὑαλενΤὶνον καὶ
Εὑπτχἑος μαθηΤὴν ὰποδὶωξον Τῆς ἀκροπὸλεως καὶ Τῆς ἑκκλὴσιαοπικῆς διοικὴσεῶς, ὰμα
Τοῦ ὶεραΤικοῦ ὰξιὼμαΤος κατενεχθῆναι θεσπὶσαΤε. θεὼρὴσον, ῶ γνησιὼΤαΤε ὑὶὲ καὶ
ὰὴΤΤὴΤε βασιλεῦ, ὁποἱα Τῆι ἐν Χαλκὴδονι συνὁδωι ὰναμφισβὴΤὴΤος ἐκδὶκὴσις γέγονε, εν
καὶ Τοὑς οῦς πολεμεῖ, ἑκδὶκὴσον καὶ Τῆς αὶρεΤικῆς διδασκαλὶας ὶἹἑΤροὑ Τοὑς δὴμονς ἐκ-
λὑΤρωσον.' ΤαῦΤα πρεσβεὑει ὴ ὰγἰα Τοῦ θεοῦ καθολικὴ καὶ ὰποσΤολικὴ εκκλησία,
'ίνα Τον ὑπ' αὑΤῆς καθαιρεθἐνΤα διὰ Τὰς εὶρὴμἐνας αὶΤὶας εὶς κοινωνὶαν Τοῦ λοιποῦ μὴ
προσδἑξὴσθε, ὰλλὰ διὰ θεὶων ὑμῶν σνλλαβῶν Τῆς ἌνΤιοχἑων πόλεως ὑπερὸριον γενέσθαι
παρασκεὑὰσὴΤε, ὰνΤ' αῦΤοῦ δὲ καΤασΤῆσαι ὰνδρα ἔργοις Τὴν ὶερωσὑνην κοσμοῦνΤα εν
φὑλακὰ Τε ὰκριβῆ Τῆς ἐν Χαλκὴδονι ὰγὶας σννὁδον καὶ Τῶν ἐν αὑΤῆι βεβαιωθὲνΤ‹.ον.

"Ο πανΤακρὰΤωρ θεὸς διαφνλὰξει Το ὑμἐΤερον κρὰΤος ἐν εὶρὴνὴι διὰ πανΤὸς.

ἔι 1 Τὰδε ἔνεσΤιν ἐν Τῆι παροὑσὴι βἱβλωι ΜνΙ118μ
οι Τὰ καΤὰ Σεβὴροὑ Ζωορα καὶ ΐὶἐΤροὑ καὶ Ἄνθὶμοὑ πεπραγμένα παρὰ Νὶὴνἕιι

παΤριὰρχὴι ΚωνσΤανΤινοὑπολεως ἐν οῖς φἑρονΤαι νν
ὶἶ Λἱβελλος Τῶν ἐν δειπἑραι Σνρὶαι ὲπισκὁπων πρὸς 'ὶοὑσΤινιανὸν βασιλέα

Ψ Λἱβελλος Τῶν μοναχῶν Τῶν Τε ἑνΤαῦθα μονασΤὴρἱῶν καὶ Τῶν ἐν ὶὶεροσολὑμοις
καὶ Τῆι ἑρὴμωι καὶ δειπἑραι Σὑρὶαι καὶ Τῶι ὅρει Σινὰ καὶ Τρισὶ ὶἹαλαιοΤὶναις
πρὸς Τὸν αὑΤὁν

δ Αἱβελλος Τῶν αῦΤῶν πρὸς Τὴν ἑνδὴμοῦσαν ἐνΤαῦθα σὑνοδον ιν

Ο ὶ= €ν±τν], Ι [ιιεηιιο ιιεὶ 271
2 ἐνεκα ΟΤΙ ένεκεν ο Οι" ΜΒ Τὴν ὲμὴν -ιἹἐΤρος οιιι. Ο°Λ 3 ἕνεκα ΟΤΙ ἔνεκεν ὁ Ο"

μον Τὸν χιΤῶνα Ι 4 δὲει Ον 7 οὶ3] καὶ Ι 8 καὶ λιθοβολὴσανπες οιιι. Ι Το διαρΡἠσΕὶ1
Π καὶαβαλεῖν 0*Ι ῶθὴσθἐιαα Ον ὼὴθἐνΤα Οι' αῦθισ Ον ΤαὑΤὴσ Ονὶνἰ 13 ἔΧθΡοὐσ σ®ὶ·' ΡΒ
14 ἑξαιΤησὰμὴν Ο 17 -,-ος, -πἑ-,ρω Ον 18 αζπμχοῦσ Ον Τῆςε οιιι. Ον" ιο οοιιὶοοοτιιιι
Θεοπὶσας ετ Τοὑσ οὑσ πολεμεὶ Ι Τοῖς οὶσ ὲπολὲμει Ον Τοῦ σοῦ πολεμἰον Ον” εκδὶκησον 1 εκδὶκὴ-
σις Ον" αὶσχὑνὴ ΟνΛ 21323 εὐλὑΐωσον Ο" εηλὴ-Γωσην 1 Το εκκλησία ὴ καθολικὴ - ὰιΤ0σΤ0λὶ·
κἡ ον 2„ ἀ„-ῃὁχου Ον „εθὁρ,ο„ Οαν 25 καΤασΤῆσαι ΟΠΠ καΤασΤὴσὴΤε Ο°Λ 27 Βὶα·
φνλὰξοι Ο" 29 Ε ὶιὶο οιτι. οι; σα 3:. αρροιιὶι; Ον, ιιικὶο ὶειοτιιιιι οεὶ ιιὶ: οονοτἰ ιιιιιιιοκὶ μιιὶὶοτο ιιὶὶονοτοιιτιιτ
Τη Οιινιι σεὑὴρον Ον μι: εοὶοι; καὶ ςῶορα ΟΤ καὶι οτιι. Ον πεπραγμἐνὴ Ου ,_ 30 'ΠὉΤΓΡΜΡ
ειιρντεοτὶρὶει χ Οὶ παΤριὰρχομ Οιινν αισ Ον ωὲροιααι ΤαῦΤα Ον 3Ι β οτ Βὶ·'® Ον
33 καὶε Τη Ον

Λεια οοιιεὶὶἱοπιιο σισιιπὶοιιὶυοτντιπ. Τοινι. ΠΙ ὶὶ
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ε ἙπισΤολαὶ 'Ορμὶσδον πὰπα ®Ρὡμὴς πρὸς Τοὑς ἐν δενΤἐραι Σμρὶαι κληρικοὑς
καὶ ὰρχιμανδρὶΤας καὶ λοιποὑς ὀρθοδὀξονς ἐν οὶωιδὴ·ιτοΤε κλἱμαΤι Τῆς 'ΑναΤολῆς

ξ ἙΤἑρα ἐπιστολὴ Τοῦ αὑΤοῦ πρὸς Ἑπιῳὰνιον ὰρχιεπὶσκοπον ΚωνσΤανΤινοι.ι-
πόλεως

έ Δἐησις κλὴρικῶν καὶ μοναχῶν 'ΑνΤιοχεὶας πρὸς 'ὶωὰννὴν ὰρχιεπἱοκοπον Κων- ε
σΤανΤινονπὀλεως καὶ Τὴν ἐνδὴμοῦσαν ἐνΤαῦθοι σὑνοδον

ἦ 'Αναῳορὰ πρὸς 'ὶωὰννὴν ὰρχιεπἰσκοπον παρὰ Τῆς ἐνδημοὑσὴς οννὁδον
δ Λὶβελλος παρὰ Τῶν ὰρχιμανδριΤῶν ΚωνσΤανΤινοι.ιπὀλεως πρὸς Τὴν ἑνδὴμοῦσαν

σὑνοδον, ῶι-τινι αννἑ3εὑκΤαι καὶ πὀΤε καὶ πῶς ἐκὴρὑχθησαν αἱ δ ἐν Τῆι ἐκκλὴαὶαι
σὑνοδοι Το

ῖ Ἐπιστολὴ 'ὶωὰννον ποττριὰρχου προς 'ὶωαννὴν Τὸν ὶὶεροσολὑμων
ἶε ἙΤἐρα ἑπισΤολὴ Τοῦ αὑΤοῦ ποπριαρχοὑ πρὸς Ἑπιφὰνιον ἐπίσκοπον Τὑροὑ
ἦ 'ΑνΤἱγραφα 'ὶωὰννον "Ιεροσολύμων καὶ Τῶν ὑπ' αὑΤὸν επισκόπων προς

ὶὶωὰννὴν Τὸν ΚωνσΤανΤινονπὀλεως
ἦ× 'ΕπισΤολὴ 'Επιφανίου ἑπισκὸπον Τὑρον καὶ Τῶν ὑπ' αὑΤὸν ἐπισκὀπων πρὸς ιν

Τὴν ἐνδὴμοῦσαν ἐν ΚωνσΤανΤινονπὁλει σὑνοδον καὶ ἑκβοὴσεις Τοῦ ἐν Τὑρωι
πιοΤοῦ πλήθους καὶ ὰναθεμοττισμὸς Σεβὴρον καὶ Τοῦ φρονὴμοπος αὑΤοῦ

ἶῦ ΈπισΤολὴ Τῶν ἐν δενΤἑραι Σὑρὶαι επισκόπων προς 'ὶωὰννην παΤριὰρχὴν καὶ
Τὴν ἐνδημοῦσαν σὑνοδον

ἶε ὶἶρὰξις σὑσΤὰσα παρὰ Τῶι Τῆς ἐπαρχἰας ὰρχονΤι καΤὰ ὶ-ὶἐΤροὑ Τοῦ Ἄπαμεὶας εν
Ε' ἙΤἐρα πρἔιξις παρὰ Τῶι αὑΤῶι
ἦ Λὶβελλοι ἑπιδοθἑνΤες παρὰ Τῶν μοναχῶν 'Απαμείας Τοῖς ἐπισκὀποις δενΤἑρας

Συρίας κατὰ Σεβὴρον καὶ ὶ”ὶἑΤρον Τοῦ 'Απαμεὶας
ὶἦ Ψῆῳος Τῶν ὰπὸ Τῆς 'ὶΤαλὶας ὅνΤων ἐνΤαῦθα καΤὰ Σεβὴροὑ καὶ ΠἑΤροὑ
ἦ Ψῆφος Ἑπιφανἰον παΤριὰρχον ΚωνσΤανΤινονπόλεως καὶ Τῆς ἐνδὴμοὑσὴς ἐν- νε

Ταῦθα σννὁδον καΤὰ Σεβὴροὑ καὶ ΠἐΤρου
ιἶ Ψῆφος Μὴνα παΤριὰρχοὑ καΤὰ Σεβὴρον ὶ-ὶἐΤρου καὶ Ζωὁρα

Τὰδε ἔνεσΤιν ἐν Τῶι δειττἐρωι βιβλίωι Τῶν κοιΤὰ Ἄνθὶμοὑ πεπραγμένων

Θεία διὰΤαξις 'ὶονσΤινιανοῦ βασιλεως καΤὰ Ἄνθὶμου Σεβἠρου ὶΪἐΤροὑ καὶ Ζωορα
πρὸς ὶἶἑΤρον ὰρχιεπὶσκοπον 'ὶεροσολὑμων αι

Τὰ πεπραγμένα ἐν 'ὶεροσολὑμοις παρὰ ὶ”ὶἑΤρωι ὰρχιεπισκοπωι καΤὰ Ἄνθὶμοῦ, ἐν
οῖς ἐμπεφὰνισΤαι καὶ Τὰ ἐν ΚωνσΤανΤινουπὀλει παρὰ Μὴνᾶι παΤριὰρχηι περὶ Τοῦ αὑΤοῦ
πραχθἐνΤα ἐν ΤἐΤρασι πραξειδὶοις· ῶνΤινων ἑνΤαγἐνΤων καὶ αὑΤὸς ὶἹἐΤρος ὁ ὶὶεροσο-
λὑμων Τὴν καΤ' αὑΤοῦ ῳῆφον ἐποιἠσαΤο. καὶ ἐν ΤοὑΤοις δὲ Τινὰ καΤὰ Σεβἡρον καὶ
Τῶν αὑΤοῦ σὑγγραὶ-1ὶιὰΤων εὑρὶακεΤαι. 33

”ὶοΤἐον ὅΤι πρῶΤα ἐπρὰχθὴ παρὰ Μὴνδιι Τῶι παΤριὰρχὴι Τὰ κα-Τα °ΑνΘὶμομ, απερ
καὶ ἐνΤὰξιμα γέγονε Τῶν παρὰ ὶὶέΤρωι Τῶι Ἱεροσολὑμων πεπραγμένων. ὴ μὲν γὰρ

Ο [= ιιοτν]
Τ ὲπισΤολὴ Ον Τοὑς οιπ. Οι' ὶἶ ΟΡ 3 Τοῦ αὑΤοῦ οιιὶ, οι 13 ως-ι-θα Οι

Το σὑνοδον σαι. Ον ιν ὰναθεμοπισμοὶ Ο” αενἠρον Οεν 38 Ε οι- 20 πρι-ρου Οα-
σενἠρον Οὶ' νεβιὶρνν Ο" 22 δὑο Ο" 23 σενὶὶΡον Ο" 24 ροεκ 26 οοὶὶ. Ο" σενἡ-
ρου Οεν ος 'Επιῳανίον -- καὶ ιιοιι ὶαοιιο ειεὶιὶὶαι. “νδ σενὴρον Ο" 27 σε”-ἡρον οεν και
.πἑΐρον οιι αδ δειπἑρωι οιπ. Ον 29 Ρτειοπι. α Ον σεὑὴρου Ο" 3); Ρτᾶηῃκ Ξ οει
δερ-1-ερον Οι· Τὰ σαι. Ο" 32 ἑπεμῳὰνισΤαι Οὶ' πατριάρχου Ο" παρὰ Ον -Τ-ρα
Ωω. Ον 33 Τἑσσαρσι Ον πραξιδὶοισ Ο" 3α σενὴροὑ Ο" 33 εὑρὶο·κονΤαι Οΐ
36 Τὰ οιιι. Ο" 37 μὲν ων-Ο'
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ΤελευΤαὶα πραξις Τῶν καΤὰ 'Ανθίι-Φον παρὰ Μηνδιι γεγονοΤων, ἔνθα καὶ ὴ ιμῆφος ανέγνω-
σΤαι, φέρει Τὴν Θ Τοῦ Μαίου μηνος ἰνδικΤιῶνος ἦ, εὶΤα ὑοΤερον Τῆι δ Τοῦ 'Ιουνίου μηνος ιι. 336
Τῆς αὑΤῆς ἶἶ ὶνδικΤιῶνος ὲπρὰχθη Τὰ καΤὰ Σεβὴρου καὶ ὶ”ίἑΤρου καὶ Ζωορα παρὰ Τῶι
αὑΤῶι Μηνὰι καὶ διὰ Τῶν προκομισθἑνΤων ὲδείχθη οΤι καὶ πὰλαι καὶ προπαλαι ὰνεθε- -ι
ννπὶσθῦσαν- ὁ δὲ νὀὶ-ὶο§ πρὸ ὀκΤὼ Εἰδῶν ΑὑγοὑοΤων ὶνδικΤιῶνος ἶἶ, Τὰ δὲ ἐν 'ὶερο- ‹1.6.ιιι. Ανν.
σολὑμοις ἐπ' ἐμφανείαι Τῶν καΤὰ 'Ανθίμου πραχθἑνΤων οννἐοπη πρὸ ἦκ- Καλανδῶν "536
'ΟκΤ-ωβρίων ὶνδὶκΐὶὥνος ιε. οὑκοῦν πρῶΤη ἑσΤὶν ὴ καΤὰ Ἄνθίμου ψῆφος ἐν Κων- ιι. ιςι. ιν.
οΤανΤινουπόλει, δευΤἑρα δὲ ὴ ἐν ΚωνσΤανΤινουπὀλει ιμῆῳος καΤὰ Σεβἠρου καὶ ὶ-ίἑΤρου 8οΡὶ'ΰ°° 536
καὶ Ζωὀραι Τρὶλ-ὶὶ ἡ Βὶἀλαξὶἶι ”τεΤὰΡ”ὶ”Τὶ δὲ ἡ ἐν .ὶεροσολὑμοις πρὰξις. πἀνΤα δὲ
ΤαῦΤα Τὰ προειρηνἐννι γέγονε καὶ συνἐοΤη ἐν μησὶ ΤἐΤρασι. ιο

Μῃὰ Τῆν ννννεὶνν Φλ Βελισαρίον Τοῦ λαι-οΤροΤαΤου Τῆι προ μιας Νονων Ἰοννὶων ινινιπ 975
ὶνδικΤιῶνος ιδ ἐν Τῆι φιλοχρίο·Τωι καὶ βασιλευοὑσηι ΚωνσΤανΤινουπόλει “Ρὼμηι ηἐ 'ὶἐὶηῃ'

προκαθε3ομἑνου Τοῦ δεσπόΤου ὴμῶν Τοῦ ὰγιωΤὰΤου καὶ μακαριωΤὰΤου οὶκουμενικοῦ _
ὰρχιεπισκοπου καὶ παΤριὰρχου Μηνὰ ἐν Τῶι μεσαὑλωι Τῶι δυΤικῶι Τοῦ σεβασμίου
οίκου Τῆς ὰγίας δεσποίνης ἡμῶν ένδοξου θεοΤοκου καὶ ὰειπαρθἑνου Μαρίας Τοῦ ονΤος ιν
πλησίον Τῆς ὰγιωΤὰΤης μεγὰλης εκκλησίας

καὶ ἐκ μὲν Τοῦ δεξιοῦ μέρους συνεδρευόντων αὑΤῶι καὶ αυνακροωμὲνων καΤὰ εὑσεβῆ
κἐλευσιν Τοῦ ῳιλοχρίσΤου καὶ θεοφυλὰκΤουὴμῶν βασιλέως ”ὶουσΤινιανοῦ Τῶν οσιωΤὰΤων
καὶ θεοῳιλεοπόντων ἐπιακὀπων

2 Σαβίνου Τοῦ Κανουσίου 30
3 'Επιφανίου Ἐκλὰνων
ιι Ἄοπερίου Τῆς ΣαλερνιΤῶν
3 /\εονΤίου Νολὰνων
6 'ΡουαΤίκου Τῆς Φεσουλὰνων
7 Θεοιρὰνους διοικόνου “Ρώμης εε
8 Πελαγίου διακονου φὡμης

ονΤων Τῶν πὰνΤων ἐκ Τῆς 'ὶΤαλῶν χώρας, πρώην μὲν ὰπεσΤαλμἐνῶν ἐκ Τῆς
ὰποαΤολικῆς καθἑδρας, ῦοπερον δὲ συνονΤων παραγενομἑνωι ἐνΤαῦθα 'Αγα-
πηΤῶι Τῶι Τῆς ὰγίας μνήμης γενομἐνωι πὰπαι Τῆς πρεσβυπἐρας 'Ρώμης

9 ΠἐΤρου Τῆς μηΤροπὀλεως ”ὶουσΤινιανουπόλεως Τῆς δευΤἐρας Κοτιτπαδοκἕὔν νν
ἑπαρχίας

ιν ”ὶωὰννου Τῆς μηΤρ0πόλεως Βοσπόρου
Η Θαλασσίου Τῆς μηΤροπολεως ΕὶηρυΤοῦ

νε ὶεεενε ιιιιοι Αςιιρεινε νερο οοιιειιινιιαῳοιινι ιιιι ινε-.ιιιιιιιιιννι ιιιιειε, ει. οοιι. Δνειι. ερ. εε.
ηνειο σὶοὶει. εεε α. ις. πι. Οοτ. ει. 333, Ρ. 337, 16. 338, ο

Οἑ= ιι.οι·ν], Ι [ιιιιἐὶο ει. ιι]
2 κα] καΐὰ ον 3 ἶῦ οτιι. Οί' σευἠρου Ο" ιι αὑΤῶι οιιι. Οι' 6 ἔκ" -··- 'Π'ΡαΧθἐὶ"

Των ΟΝ” καὶὰ ὰὶ-ὶθὶνυυ πραχθἐνΤα Ον 7/Β ἐν _ σεβἠρου [αευὴρου Ον] Ον" καΤὰ σεβὴρον Ψἦνῦσ
ἐν κωνσΤαν·ι·ινουπόλει Οε 9 παν-τα δὲ Ον" καὶ πὰνΤα Ον Το Τὲσσαρα Ον Π ὶῃὶὶηΐ·
Βιβλίου δεὑΤερον Τῶν πρακΤικῶν Τησ ὰγίασ καὶ οὶκουμενικῆσ ἔ συνόδου καΤὰ σευἡρου πέΤρου ςωὼρα ΡΕ!
ὰνθίμου πεπραγμἐνα παρὰ μηνᾶ ποαριόιρχου κωνσπαντινουπὀλεωσ Ι ωλαβίου βελισαρίου ΟνΙ φλ
βελισσαρίου Ον ῳλαβιλιααρὶου Οι' νοννων ΟΠΝΙ ιο κωνσΤανΤινουπολει νέα ρὡνιὶ Ο" βὼὶ-ὶὶι 'Π-ὶ
κωνοΤανΤινουπολει Ον 13 μακαρίου Ον" Τς ὑπεραγίασ Ον ένδοξου οιιι. 1 22- 23 οτ"-
ΟΤΙ νε σαλερΤὶνων Ον” 24 ρουσΤίνου ΟΙ 27 Τῶν οιιι. Ον 28/ερ ἐνταῦθα _ γενῦνἑ·
νωι οιιι. Οὶ' 29 Τῶι οιιι. Οκ 3ο Τυὰνων Ι ροεί: 32 οοὶὶ. ρ. 28, 2 Ον
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Μεγὰλου Τῆς· μηπροπόλεως Βεροίας
'ὶωὰννου Γαβὰλων
ΧρισΤοῳορου ὶἶορφυρεῶνος ὲπαρχὶας Φοινίκης παρὰλου
Δαβὶθου Τοῦ Κιρκενσὶου
Αίθερὶου Μαριὰμμης
'Αλεξανδρου Βαρκουσῶν
Δομνου Μαξιμιανουπολεως Τῆς δευΤὲρας Ϊ-ὶαλαισΤίνης
Ἄνδρἑου Τοῦ Γίανὶου
ἙπιΤυγχανου ἴἐρμης επαρχίας Ἑλλησπὀιπου
Θεοδώρου ὶ-ὀρδου
Εὑσεβίου Καρὰνων ἐπαρχίας Περσαρμενίας
Κυριακοῦ Θεοδοσιουπόλεως επαρχίας Φρυγὶας ΠακαΤιανῆς
ὶὶωὰννου Τραιανουπὀλεως ἐπαρχίας Φρυγίας ΣαλουΤαρίας
Κυριακοῦ Σωφανηνῆς ἐπαρχἱας 'Αρμενίας πρὼΤης
Κασσισα Τῆς ΒελαβιΤῆυῆς -
ἐκ δὲ Τοῦ εὑωνυμου μέρους
Ύπατίου Τῆς μηΤροπὀλεως Ἑφἐσου
ΚωνσΤανΤίνου Ἡρακλείας Τῆς Εὑρωπαίων μηΤροπολεως
Εὐσεβίου Τῆς μηΤροπολεως Κυςίκου
Θαλασσίου Τῆς μηΤροπόλεως Νικομηδεὶας
Θεαγένους Τῆς μηΤροπόλεως Συνὰδων
Βὰκχου Ἄνποχείας Τῆς μηΤροπὀλεως Πισσιδίας
Ἱλαριανοῦ Τῆς μηΤροπολεως Γὶέργης
Βοσπορίου Τῆς μηΤροπὀλεως Νεοκαισαρείας ὶἹόνΤου ἴὶολεμωνιακοῦ
Παύλου Τῆς μηΤροπόλεως Τυόινων
Ἄκακἱου Τῆς μηΤροπόλεως ὶ”ίισινοῦνΤος ,
ἙπικΤἠΤου Κλαυδιουπολεως Τῆς μηΤροπὀλεως 'Ονωριὰδος
'ὶ·ὶδίσΤου Τῆς μηΤροπόλεως Κὶου
Ἄρχελὰου Κωρὑκου
ὶὶωὰννου Ζωορων
'ΑνασΤο‹σὶου 'ὶωΤὰβης
ΔομεΤιανοῦ Ζικχίας
ἴὶελαγίου Τίαρνασσοῦ
“Αβραμίου ΚραΤὶας
"Αλεξανδρου Κολωνείας
Παύλου Τοῦ ΣΤεκΤορὶου
'Ανδρέου ὶἹελΤῶν
Θεοδώρου Μηροῦ
"Ιωάννου Καισαρείας Βιθυνίας
ΕὑσΤαθίου ἶιβεριουπόλεως
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Ο [= :ιοι·ν], Ι
±_Τ5 Μεγάλου _ Βελαβπηνῆς] καὶ Τῶν λοιπῶν ΟΤΙ ι βερροίασ Ο" 3 παραλὶου ων

··ὶ δανίθον Ο” δαίθον Ο” κρὶκενσίον 00 Π ΚαΡἀνων 80ῦΡνὶ κανόνων Ο" κανὰρων Ον
ὲπἀΡΧου Ο" περσαμενίασ ΟΒ Η κωῃὶαῃανῆσ 0" Ι3 ὶ-ΪακαΤιανης εὶιιο Κοὶ·ιΤοιΤιανῆ§
εειεσε και οννιιννε ιι νννννίινιν Ο” ῖονιανὶννν Θε ιν ειιρωνεων ον· ενρενεων ο=

36 σΤεκΤωρίου Ο" 4ο Τιβριουπολεωσ Ον .

νςςιναἐ -ἔ ί
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52--55

56- 57

38

59
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οι, 62

Εὑφὴμιος ο θεοσεβἑσΤαΤος διὰκονος καὶ πριμικὴριος νοΤαρἱων εὶπεν· Οί καΤὰ Τὴνδε
Τὴν βασιλίδα πολιν εὑλαβὲσΤαΤοι μοναχοί καί Τινες ἐκ Τῆς ΘεουπολιΤῶν καὶ Ἱεροσολυ-

5_η ἙΝΤΒΟΙΤΨΘ ΤἙ·ΙΞΞΟΙ)Ο1ῖΙ ΠΕΓΕΠΕΝΒΑΠἙΙ ΕΤ ΜΟὶΝἶΑ.ΟΗΟ1ῖῖ.ίλ·ὶ 29

καὶ ΛεονΤὶου Ἑλενουπολεως
πα ονΤων δε αὑΤῶι καὶ συνακροωμἐνωνσι-ίμ Ρ

Θεο ὰνους καὶ Πελαγὶου Τῶν θεοφιλεοΤὰΤων διακονων Τῆς ἄνοσΐοίὶὶκίὶἶ κα-Ψ .
Θεδρας καὶ Μηνὰ καὶ ὶἹεΤρου Τῶν θεοσεβεσΤὰΤων νοΤαρίων και Τινων ενλνί·
βεσΤὰΤων ὑποδιακονων καὶ ἑκδίκων καὶ λοιπῶν κληρικῶν Τοῦ αὑΤοῦ ὰποσκο- ν
λικοῦ θρονου, οὶ καὶ συνονΤες ἐΤὐγχανον παραγενομὲνωι ἑνΤαῦΘοι ἌΥ0ῦ”ῦ”ὶ”ὶωὶ
Τῶι Τῆς αγίας μνῆμης γενομἐνωι πὰπαι Τῆς πρεσβυΤἐρας ”Ρὼμῆ5
καὶ Μὰγνου πρεσβυΤὲρου καὶ 'Ηρακλείου διακονου καὶ ὰποκρισιαρὶων 'ί.ἔΦΡαὶ“
μὶου Τοῦ οσιωΤὰΤου παΤριὰρχου Τῆς ἐν Θεουπολει ὰγιωΤὰΤης ἔκκλῆϋίσἱ
Σαβίνου διακονου Τῆς ὰγίας ΧρισΤοῦ Τοῦ θεοῦ ἡμῶν 'ΑνασΤὰσεως Τὶ?ὶΤὶΡΟί-ίίνλοἶ 10
Τὰς ὰποκρὶσεις ῖὶἑΤρου Τοῦ οσιωΤὰΤου παΤριὰρχου 'ὶεροσολὑμων
ΣΤεῳὰνου διακονου καὶ ὰποκρισιαρίου ΣωΤηρὶχου Τοῦ οσιωΤὰΤου ἐπισκοπου
Καισαρείας Τῆς μηΤροπολεως Καππαδοκίας πρὼΤης
Γαιανοῦ πρεσβυΤἑρου καὶ ὰποκρισιαρίου 'Ελπιδὶου Τοῦ οσιωΤὰΤου ἐπισκοινῦν
Ἄγκὑρας Τῆς μηΤροπολεως ὶ”αλαΤίας πρὼΤης 15
Διονυσίου καὶ Καλλινίκου διακονων καὶ ὰποκρισιαρίων ΦωΤίου Τοῦ οσιωΤὰΤου
ἐπισκοπου Τῆς μηΤροπολεως Κορίνθου
παρονΤος καὶ Τοῦ εὑλαβοῦς κλἡρου Τῆς βασιλευοὑσης πολεως

20

μιΤῶν ορμὼμενοι δεὴσεις προσδεδῶκασι Τῶι εὑσεβεσΤὰΤωι καὶ γαληνοΤὰΤωι ἡμῶν βασιλει
καὶ λιβὲλλους Τῆι ὑμεΤἑραι μακαριοΤηΤι. καΤὰ κἑλευσιν Τοὶνυν εῦσεβῆ Τοῦ θεοφυλὰκΤου
ὴμῶν βασιλεως συνελθοὑσης Τῆς ὰγὶας ὑμῶν συνοδου ἑσΤὴκασι προ Τοῦ εὑαγοῦς ὑμῶν
σηκρὴΤου ὰμα Θεοδὼρωι Τῶι περιβλἑπΤωι ραιῳερενδαρίωι οὶα παρὰ Τοῦ γαληνοΤαΤου
ὴμῶν δεσποΤου προς ὑμᾶς ἐσΤαλμὲνωι ἑπικομιςομενοι Τὰς ἐπιδοθείσας παρ' αὑΤῶν δε-

Πῦ

ὴσεις καὶ ὰξιοῦσιν εὶσοδου Τυχεὶν· καὶ ὑποβὰλλομεν προς Το παρισΤὰμενον.
Ὁ ὰγιὡΤαΤος ἀρχιεπίσκοπος εῖπεν· ΕίσίΤωσαν Θεοδωρος Τε ο περίβλεπΤος ραιφε-

ρενδὰριος Τοῦ εὑσεβεσΤὰΤου ὴμῶν βασιλέως καὶ οὶ εὑλαβεῖς μοναχοί.
Καὶ εὶσὴλθοσαν Θεοδωρος Τε ο περίβλεπΤος Τριβοῦνος νοΤὰριος καὶ ραιῳερενδὰριω

Τοῦ θεοφυλὰκΤου ὴμῶν δεσποΤου καὶ Μαριανὸς ο θεοφιλἐσΤαΤος πρεσβὑΤερος καὶ ῆγοὑ- εν
_. ” ” ε ” ” ` ` ” ῶι οὶ θεοσεβἑσΤαΤοι Μ ὶίὶἔἶ 979μενος μονης ΔαλμαΤίου Του Της οσίας μνημης καὶ εξαρχος και συν αυΤ

πρεσβὑΤεροι καὶ ὰρχιμανδρῖΤαι καὶ μοναχοὶ οὶ καὶ ὑπογρὰῳανΤες Τῶι ἐπιδοθἐνΤι παρ' Θιὐΐὥν
λιβἑλλωι Τῶι δεσπὸΤηι ὴμῶν Τῶι ὰγιωΤὰΤωι καὶ μακαριωΤὰΤωι οὶκουμενικῶι ἀρχι-
επισκοπωι καὶ παΤριὰρχηι Μῃναι.

Ὁ ἀΥὶὡ'Τα'ὶ'ΟΞ ἀρχιεπίσκοπος εὶπε· |ὶεγὲΤω καΤὰ πρὼΤην Τὰξιν Θεοδωρος ο περί
βλεπΤος

- σε

Τὴν αὶΤίαν εφ' ῆι παραγἐγονε προς ῆμαα
Θεοδωρος ο περίβλεπΤος Τριβοῦνος νοΤὰριος καὶ ραιφερενδόιριος Τοῦ εὑσεβεςῃαΐου

ἡμῶν δεσποΤου εὶπεν· Οί θεοφιλἐσΤαΤοι ἐπὶσκοποι Τῆς δευΤἑρας Σὑρων επαρχίας αναφο-
Ραὶ ἐΧΡὶὶσανΤ0 περί Τινων ἐκκλησιαοΤικῶν κεφαλαίων προς Τον εὑσεβὲοΤαΤον καὶ θειοΤαΤον

Ο Ε= εε. ι· μιιεε ε ει, νι, ι ρεεε ιι 23
1 καὶ _ ἑλενουπόλεωσ Ον οιπ. Ο" 2 δὲ οιιι. Ον 3/ιι, Θεοῳὰνους_καὶε οιιι. 1 ιι. Θεοφι-

λεσλὰλωὶί Ο" 5 καὶὶ νιν- Ο" αὑΤοῦ οιιι. Ι 8 διακονων Ον καὶε οιιι. Ι 9 ενθἐου πο-
λεων Ο" ὰγίασ ΟΤΙ ιο ὴμῶν οιιι. Ι 13 ἀγγὑρασ Οΐ 18 παρονΤοσ δὲ Ο° εὑλα-

' ΠΓ
βοῦσ ΟΠ εὑσεβοῦσ Ον" ιο πριμμικὴριοσ ΟΜΙ πριμμηκἠριοσ Ον σο βασιλευουϋνιν Ο

ω δ 'Του ἡμῶν Ον23 ἡμῶν Ο" ὶὶμων Ο” . 24 οιεκΡὲΤου ΟΒΙ βαηὶενδαρίω ΟΤΙ 25 εσπο
ἀποκομι3ομενοι Οκ ἑπιδοθείσας οιτι. Ον 27/28 ραιῳενδοιριος ΟΠ ιιί; εοὶοιιὶ: 28 Τοῦ _ βασιλέως
οιν- ῖ 2ο εὶσὴλθοσαν ΟΤΙ είσῆλθον Ον" 2οΧ3ο ραιφερενδὰριοσ Τοῦ _ δεοποΤου Τριβοῦνοσ καὶ
ὶ°®'ίὰΡίοσ Ο" 3ῖ οί σὺν ννἶαῶ Ο” 33 καὶ μακαριωΤοΤω καὶ ΟΙ 38 ΟΙ οιιι. Ον
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30 ΩΟΕΕἙΞΟΤΙΟ ΒΑΒΒΔἙΤΙΟΑ 5

ὴμῶν δεσποτηνς ου μὴν αλλα καὶ οί ευλαβἑστατοι αρχιμανδρῖται τῶν ευαγἱὔν ι-ίΘὶ#ασ”ΓΤὶΡἰω'·ι'
ταυτης τὴς βασιλὶδος πὀλεως καὶ τινὲς τῶν ἐκ τῆς 'Ανατολικἦς διοικ°ἠσΕω§ καὶ Οἱ υὶΐὸ Τὰ
ίὶεροσολυμα ευλαβἑστατοι μοναχοί δεἡσεις ἐπιδεδώκασι τῶι καλλινίκωὶ ἡμῶν δεσΤΓὸ“ΓΠὶ
θεσπίσαι τε κατηξίωσε το αυτῶν κρατος ταυτας διί ἐμοῦ αποδοθἦναὶ Ἱίὶὶ ὑμἔΐἐθσὶ μακα-
ριοτητι καὶ τοῖς ἐκ τῆς πρεσβυτἐρας 'Ρώμης ὁσιωτατοις ανδρασι καὶ Τῆι λῦὶπηὶ ἐνδίι· 6
μουσηι ευαγεῖ συνοδώι, αγαγεῖν δὲ παρ' υμας καὶ αυτους τους τας δειἦσεις ἔιΐὶδεδωκὰΐαἰ
ευλαβεστατους ανδρας, ἐφ' ῶι ταυταις ἐντυγχανοντας υμοις πἐρας αυτ-ΕΕΪΞ ἔυὶθεἶναὶ-

10 Ὁ αγιώτατος αρχιεπίσκοπος εἶπεν· Ἄναγινώσκἐσθω τα παρα Θεοδώρου τοῦ περι-
βλἑπτου προισχὁμενα.

Καὶ λαβὼν Διόδωρος ο θεοσεβἑστατος διακονος καὶ νοταριος ταΞ δύο δεὴσεὶῖι 'Τὴν 10
τε ἐκ προσώπου τῶν ἐπισκοπων καὶ τὴν ἐκ προσώπου τῶν μοναχῶν, ανἐγνώ

Αίβελλος ἐπισκὸπών τῶι βασιλεῖ 'ὶουστινιανῶι
11 Τῶι ευσεβεστατώι καὶ γαληνοτατώι ολης τῆς οίκουμἑνης μετα θεον δεοπὸτηι Φλ

'ὶουστινιανῶι τῶι ῳιλοχρίστωι καὶ αὶωνίωι αυγουστώι καὶ αυτοκρατορι παρα Παυλου
Ρε. ±=5. 3 ἐπισκόπου 'Απαμείας καὶ τῶν λοιτιῶν ἐπισκοπων τῆς δευτέρας Συρων ὲπαρχίας- Έ νε- κι

γαλυνε καὶ νυν κυριος του ποιῆσαι μεθ' ἡμῶν, ἐγενἠθημεν ΕὐΦΡ0ιινὀμενΟιι
καθώς γἐγραπται, ευσεβἐστατε καὶ φιλοχριστε βασιλευ. δικαίως γαρ τα δίκαια διώ-
κοντες καὶ τα αληθῆ καὶ ὁρθοδοξα δογματα τῶν αγίων ἡμῶν πατερων οσημἐραι αναςη-
τοὕντεε καὶ κρατυνοντες κηρυττετε ἐμφανῶς πασι τοῖς ορθοδοξοις λαοῖς Χριστου τον θεον
ημῶν βασιλέα τῶν απαντών καὶ κεφαλὴν τῆς ἑκκλησίας αυτοῦ τῆς αγίας, ἡν τῶι ίδίώι εν
αίματι περιεποιὴσατο λυτρῶσαμενος ἡμᾶς ἐκ θανατου ου ἐπὴγαγεν ἡμῖν ο αλαστώρ δια-
βολος δια τῶν υποθηκῶν αυτου τῶν πονη ρῶν, καὶ αληθῶς ἔγνώμεν οτι ἑμεγαλυνε κυριος τὴν
ίεραν υμῶν καὶ δικαίαν βασιλείαν καὶ παντας τους ἐναντιουμἑνους υποχειρίους τοῦ κρατους
υμῶν πεποίηκεν, οτι τὴν αμώμον καὶ αγίαν πίστιν ἑκδικοὕντες τον μὲν σῖτον τον καθαρον,
τοῦτ' ἐστὶ τα ορθα δογματα ώς θυμίαμα προσφέρετε τῆι αυτου αγαθὁτητι, το δε αχυρον εε
κατακαίετε πυρὶ ασβἑστωι, φαμὲν δὴ τους αὶρετικους τους μὴ δεχομἑνους τας αγίας τέσσαρας

/ . συνὸδους ώς ἕνα ορον πίστεως αληθους, τὴν τε τῶν τιη καὶ τὴν τῶν ω καὶ τὴν ἐν Ἑφἐσοοι .
}Μ Ή11 98: πρώτην καὶ τὴν ἐν Χαλκηδονι αγίαν οὶκουμενικὴν συνοδον, μεθ' ών καὶ τὴν τιμίαν καὶ σε-

οι. ι. 11 ι βασμἰαν ἐπιστολὴν του ἐν αγίοις παπα Λέοντος ασπαςομεθα τὴν οντως στὴλην ορθο-
ςι. 365, ι ς δοξίας υπαρχουσαν. οίτινες αγιοι ἡμῶν πατἑρες πᾶσαν αἱρετικὴν πλανην καὶ κακο- αι

δοξίαν καθελοντες πορρω τῶν αγίων του θεοῦ ἐκκλησιῶν πεποιὴκασι διδαξαντες ἡμᾶς
γεγεννῆσθαι μὲν ὰχρονώς ἐκ του πατρος τον υὶον του θεοῦ καὶ είναι αυτου ὀμοουσιον κατὰ
τὴν θεοτητα καὶ το πνευμα το αγιον πατρὶ καὶ αὐτῶι τῶι υίῶι συμπροσκυνεῖσθαι καὶ
συνδοξαςεοθαι καὶ μίαν είναι πατρος καὶ υῖου καὶ αγίου πνευματος τὴν ουσίαν καὶ τὴν
θεοτητα και ἐν τρισὶν υποστασεσιν, ἑπ' ἑσχατών δὲ τῶν ὴμερῶν τον αυτον προαιώνιον εε
υὶον του θεου καὶ θεον ἡμῶν σαρκωθἡναί τε καὶ ἑνανθρῶπἡσαι καὶ γεννηθῆναι ἐκ
πνευματος αγίου καὶ Μαρίας τῆς κατα αλὴθειαν θεοτοκου καὶ αειπαρθἐνου καὶ γενέσθαι
ὴμῖν ὁμοουσιον καὶ είναι τον αυτον τἑλειον ἐν θεοτητι καὶ τἑλειον τον αυτον ἐν ανθρώπο-
τητι, τοις τῶν δυο φυσεῶν ὶδιοτητας μὴ αποβαλλομενον, αλλ' ἐν ἑκατἑραι ῳυσει γνωρι-

Ο [= Ξι0τν], 1
2 ανατολῆσ Ο” οἱ οτιι. Ο" τα Φιν. Οίιῃἰ τι καὶ ταυτασ Ι 6 τε 1

7 ταυτασ Οι ἐπιθῆναι Ον 13 Β Οιι ίιι αις. ῳλαβίώ ΟΒΙ οιιι. Ο" 15 ἑπαρχίασνα _.αὐρων Ο" ιΒ τιρων ἡμῶν Οια το κηρυττεται Ο" κηρυττομεν ΙΛ ωανερῶσ Οη
2ο ἐν τῶ Οι' 21 ἐκ του Ι ον Ἑ 23/24 ὑμῶν 'Τοῦ κΡἀ°ΤΟϋ5 οίἶ ες προσφέρεται ΟΙ'

Ι 3ο οῖτινεσ οὶ Ι 32 γεγενῆσθαι Ο", οοττ. Ον αυτῶ Ι 33 αὐτῶι τῶτ ο±ῃ_ Οι 35 καὶ
οιιι. Ι 39 αποβαλομενον Ι

ἰνιἶξ
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Ξόμενον τον αυτον ἐν ἑνὶ πΡ®σὡΉ-ωι Καὶ ὶίίἄὶ 'ἶί'π0σ'τὰσεὶ ὰσυἹ'Χὶ:'ι-ωῖ ὰλρἑΐπωἶιἀδὶἶιρἐῖΐει
ὡς ἐντεῦθεν τα Νεστορίου καὶ Ευτυχους βδελυρα καὶ θεομισῆ δόγματα αἕιϋαΐοῖεκε
βαλλεσθαι καὶ ἐκ ριςῶν ανασποισθαι τα ςιςανια α ταῖς ορθοδόξοις ἑιςιςληϋιοιὶἶ ενεσΐὶείὶλαν-
οθεν του μὲν ινρενοβλαβους καὶ ανθρωπολατρου Νεστορίου τὴν διαίρεσιν αποφενγονἶεε Ομο-
λογουμεν όπερ ἑκεῖνος ὴρνὴσατο, τὴν αγίαν αχραντον καὶ αειπαρθενον μητερα του κυρίου ε
καὶ θεου ἡμῶν 'ὶησου Χριστου θεοτόκον, Ευτυχοϋς δὲ του λὴρου καὶ παραφρονος το
βδελυρον καὶ ανόητον δόγμα αναθεματίςοντες παντελῶς καὶ ἐξοστρακίςοντες τὴν δια-
φοραν τῶν ῳυσεων ἐπιγινώσκομεν καὶ ὁμολογοϋμεν δυο φυσεις μετα τὴν ἔνωσιν ἐν μὶἄί
υποστασει εν τῶι ἑνὶ Χριστῶι τῶι θεῶι ἡμῶν καὶ ουχ ῶσπερ οί ανόητοι Ευτυχιανισταὶ
μετα του διδασκαλου αυτῶν Ευτυχοϋς καὶ Διοσκὀρου του δεξαμὲνου αυτον ουκ ορθἔἶ7§ “πρὸ 1"
τῆς ἐνώσεως δυο λἑγομεν ῳυσεις, μίαν δὲ μετα τὴν ἔνωσιν. τοῦτο γαρ ἐστιν αρνὴσαοθαι
παντελῶς τὴν του θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος οίκονομίαν καὶ ατρεπτον ἐνανθρώπησιν, ίὶν
κατεδἐξατο δια τὴν ἡμετὲραν σωτηρίαν. οί γαρ τα εὶρημἑνα βλασφημὴσαντες ανόητοι
καὶ αλλοτριοι τῆς ομολογίας ἡς ό κορυφαίος τῶν αποστόλων Πετρος ώμολόγησεν εὶπών συ ιτ-° ε ° · ι ι ° :ι-ιι. ιο, ιοεῖ ο Χριστος ὁ υὶος του θεου τοῦ ςῶντος· ημεις δὲ οι τῆς υμετερας υπερευχομενοι
ευσεβοὕς βασιλείας, τῆς καθαρας πηγῆς τῶν ναματων τῆς ορθοδοξἰας μετὲχοντες καὶ μετα-
διδόντες τοῖς ορθοδόξοις λαοῖς καὶ ταυτηι τῆι πίστει τὴν υμετἐραν γαληνότητα στεφα-
νουμἑνην ὁρῶντες καὶ νικῶσαν παντα ἐχθρὸν καὶ υπεναντἰον τῆς ευσεβους υμῶν βασιλείας,
παρακαλοϋμεν αποστραῳῆναι τον ἐν σκαμβῆι καρδίαι καὶ μὴ ἐξ όλης καὶ καθαρας διανοία9
δεξαμενον τα ορθα καὶ ανεπίληπτα δόγματα τῶν εὶρη μἑνων αγίων πατερων, αλλ' ἐν υπο- αι
κρίσει μὲν σχη ματισόιμενον δἑξασθαι τας αγίας τἑσσαρας συνόδους καὶ τὴν αοίδιμον ἐπιστο-
λὴν του ἐν αγίοις παπα Λέοντος δια το αηιοπιστον τῶν προσώπων, ἔργοις δὲ αρνησαμενον
καὶ μὴ ομολογἡσαντα τὴν αγαθὴν αυτῶν πίστιν καὶ ὁρθὁδοξον καί ὶδικῶς τας ῳωνας
ἑκείνας δι' ῶν Ευτυχῆ τον παραφρονα τῆς εκκλησίας ἐξἑτεμον, καὶ όιπελασαι τοῦτον τῆς υμε-
τἑρας ευσεβοιἶις πολιτείας, φαμἑν δὲ Ἄνθιμον. Σεβῆρον δὲ καὶ ὶἶἑτρον τους αναθεμα- εε
τισθὲντας καὶ νυν αποστρεφόμεθα καὶ αναθεματίςομεν καὶ αλλοτρίους ἔχομεν τῆς τῶν ιι-ι νιιι 983
ορθόδοξων κοινωνίας αίρετικους όντας καὶ χαίροντας αεὶ τῆι διαιρἑσει τῶν αγίων
του θεου ἐκκλησιῶν· μεθ' ῶν καὶ τον προειρημἑνον Διοσκορον ουκ ορθως, ώς εὶρηται,
δεξαμενον Ευτυχἑα τον δυσώνυμον αποστρεφόμεθα καὶ αναθεματίςομεν. ουτω γαρ
ἔχοντες καὶ ουτω φρονοιῖιντες καὶ τῶι τῆς οσίας μνὴμης παπαι καὶ αρχιεπισκόπωι τῆς πρεσ- αι
βνΐἐμαε (Ρώμης Ἄγαπητῶι τῶι επ' ευεργεσίαι πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν καὶ τῆς υμετὲρας
ευσεβους πολιτείας ἐπισταντι καὶ αξιωθἐντι τῶν ευσεβῶν υμῶν ὶχνῶν δια μετρίας ἐπιστολῆς Ρ
περὶ τουτων αυτῶν ἐγνωρίσαμεν καὶ ώς ἡγουμεθα, ουκ ἔφθασε ταυτην απολαβεῖν προσ-
κλὴθεὶς υπο Χριστοῦ του θεου ἡμῶν. ον ο κυριος μετἐστησεν, ίνα το πλήρωμα τῆς
καΐομθὡσεωε τῆι υμετἐραι ουλαξηι γαληνότητι. υμας δὲ ό κυριος τῆς δόξης φυλαξοι εε
τους ευσεβείς καὶ ςηλωτας καὶ φυλακας τῆς όρθοδόξου πίστεως, ὴν παραδεδώκασιν ἡμῖν
οί προλεχθἑντες αγιοι ἡμῶν πατέρες, πασηι τῆι οίκουμἐνηι καὶ ταῖς αγιωταταις αυτου
ἐκδλησὶακ ἐν εῖρὴνηι καὶ ευῳροσυνηι καὶ νίκηι τῆι κατα τῶν ἐναντἰων προνοουμἐνουςλ ι
καὶ Κνβερνὥντας τὴν ἐγχειρισθεῖσαν υμῖν παρα τῆς αυτου αγαθότητος βασι ειαν.

Ο [= ειετνη, Ι
_ ῖ ἐν ΟΝ- οίἶ ατρἐπτως καὶ ΙΛ 2 τε καὶι Ον 6 τοῦ οιπ. Οι 7 ἐηοστρσκὶςον-

τασ Οι· ιο διαδεξαμἑνου Ι ιι λεγοντεσ Ι τς ό οιιι. Ο" 16 υμεῖσ Ον ὴμετὲρασ Οί
16/17 ί-ίε”ίἑΧον”ΓΕ5 -- ὸρθοδόξοις οιιι. Οκ ος καὶ όρθόδοξον πίστιν αυτῶν [αὐτῶν πίστιν ΟΝ] Οί"
24 ἔξὲτεμαν Ο* ἔξὲτεμεν ΟΥ τιμες ὴμετἑρασ Ο" ες σευῆρον Ο" τε Οι 27 πολιΐείασ
καὶ κοὶνωνίασ 1 30 αρχιεπισκόπου Οε 32 ἡμῶν Οκ διαμετρίσασ Ον 35 Ψὶίλὰξθὶ ΟΠ
ουλαξει Ο" συλαξαι Οι 37 -ἶεσ ἡμῶν ον

ξ__.-Εκ-3”
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Ύπογραφαί
Η με ν "± Παυλος ἐλέει θεου επίσκοπος της υμετέρας Ἄπαμεὶας υπερευχόμενος τῆς ευσεβους

υμῶν καὶ θεοφυλακτου βασιλείας ἐδεὴθην
2 Σεβηριανος ἑλἑει θεου έπίσκοπος τῆς υμετέρας Ἄρεθουσης υπερευχόμενος τῆς ευσε-

βους υμῶν καὶ θεοφυλακτου βασιλείας ἐδεὴθην ν
3 ΘεόδωρΟ§ ἐλἑεὶ θεου έιιίσκοπος “ί”ίὶ§ υμετὲρίας Βαλανεωτῶν υπερευχόμενος τῆς

εοσεβοϋς υμῶν καὶ θεοφυλακτου βασιλείας έδεὴθην
τι Στέφανος έλέει θεου ἐπίσκοπος τῆς υμετἐρας Λαρίσσης υπερευχόμενος τῆς ευσεβους

υμῶν καὶ θεοφυλακτου βασιλείας ἐδεὴθην
5 Νὁννῦι ἐλἐεὶ θεοῦ έ'πίσκ0“π09 Τἦ§ υμετέρας 'Ρεῳανίας υπερευχόμενος τῆς ευσεβους το

υμῶν καὶ θεοφυλακτου βασιλείας ἐδεὴθην
6 Κυριακὸς ἑλἐεὶ θευῦ ἐπίσκοπος Τἦε υμετἐρας Σελευκοβὴλου υπερευχόμενος τῆ9

ευσεβους υμῶν καὶ θεοῳυλακτου βασιλείας ἐδεὴθην
7 ἶὲρΥι0ς έλέει θεου έπίσκοπος τῆς υμετέρας Ἑπιῳανείας υπερευχόμενος τῆς ευσεβ0ὕ§

υμῶν καὶ θεοφυλακτου βασιλείας ἐδεὴθην. ιν

Λίβελλος τῶν μοναστηρίων
ςς Βασιλεῖ θεοφιλεστατωι καὶ πανευσεβεστατωι 'ὶουοτινιανῶι αυτοκρατορι αυγουστωι

δέησις καὶ ὶκεσία παρα Νὶαριανου ἑλέει θεου πρεσβυτἑρου καὶ αρχιμανδρίτου μονῆς Δαλ-
ματίου του μοικαριωτατου καὶ έξαρχου τῶν ευαγῶν μοναστηρίων τῆσδε τῆς πόλεωῖ καὶ
αρχιμανδριτῶν τῶν αυτῶν ευαγῶν μοναστηρὶων καὶ τῶν έν αυτῆι ἑνδημουντων απο τῆς εο
υπο τα 'ὶεροσόλυμα ἐρὴμου αρχιμανδριτῶν καὶ μοναχῶν καὶ τῆς δευτέρας Συρίας καὶ του

Ρτοιι. ει, ι αγίου ορουςἔὶινδι καὶ τῶν τριῶνὶἶαλαιστινῶν. Τὴν έν χειρὶ θεου καρδίαν τῆς υμεΐἐμοϋἐ
Μ ν11Ι 986 ευσεβείας ου δαν θέληι, κλινομένην ὁρῶντες καὶ δια τοῦτο τῶν συνεχόντων πραγματων τὴν

καλλίστην υμῶν πολιτείαν προτιμῶσαν καὶ τὴν τῶν αγιωτατων ἑκκλησιῶν εὶρὴνην καὶ
τῶν πιστῶν λαῶν τὴν ὴσυχίαν, εἰκοτως θαρρουμεν παρενοχλεῖν τῶι θεοφυλακτωι υμῶν εε
κρατει περὶ τῶν κοινῆι πασι ΧρισΤι0ινΟἶ§ συμφερόντων. διδασκομεν τοίνυν ώς εὶσόδου
τετυχηκότες προ τουτων φανερῶν ἡμερῶν παρα τῆι υμετἐραι ευσεβείαι ἐδεἡθὴμεν τῶν
ευσεβῶν υμῶν ὶχνῶν τον ἑπιδεδομένον παρ' ἡμῶν λίβελλον τῶι αγιωτατωι καὶ μακαριω-
τὰΐωι παΐνὶὰρχηὶ Μΐὶναὶ πθοσδέὶίθῆναί καὶ κανῦνικῶς πραχθῆναι. ἑπεὶ τοίνυν υπέρ
τῶν αυτῶν δεόμεθα, θεσπισατω ἡ υμετὲρα φιλόθεος γαληνότης δι” ευσεβους υμῶν κελεὐ- 30
σεω9 Κωαπεμπομέυηΰ Ἱῖβὸῖ Τὸ" εὶΡΤὶμὲν0ν μοςκαριώτατον ανδρα τον εὶρημένον λίβελλον
τον γενόμενον κατα τῶν λυμαινόντων τὴν αγίαν του θεου ἐκκλησἱαν, φαμέν δὴ Σθβἠρου
καὶ Πέτρου τῶν δυσσεβῶν καὶ τῶν τα ομοια τουτοις φρονουν-τ-ων ἀπὸ Εὐ-ςρχους καὶ Διοσ-
κόρου καταγομἐνων Ἄκενἀλωυ αἶνεΐικὥνι ὥν εῖς εστιν και ο μαλιστα διαταραξαε τὸ
γε έπί αὐτῶι τὴν αγίαν του θεου έκκλησίαν Ζωόρας τις Σὐροε ὰλὁγισ-ως -Π-λἡρ-ης -πάσης ες
ἄνῦὶοα καὶ μαυίαἔ καὶ μηδὲν ἕτερον ”παΡὰ Ἱοὐΐων Ι-ὶαθὼν ιἦ αναθεματί3ειν τους αγίους ἡμῶν
πατέρας καὶ τους τουτοις κοινωνουντας καὶ απαιτεῖν τους προς αυτον παροιγινομένους

Ο [= ε.οι·ν], Ι
ι αὶ υπογραοαί ΙΜ οιτι. Ο" ε ὲλἑω Οί-ιι' ἑλαίω Οι ελ ειιρετεοτὶρεει ε Οι 4 σευηριανόσ Οί)

ἑλὲω ίΞ0ινΡΩῖὶ Ο” Ελ 8"Ρ'"$"ίΡί" Ε οτ 5 ὑμῶν Φιν- Ο° 6-τε υπενενκομενοε -
έδεὴθην] συν τοῖσ λοιποῖσ ἐδεὴθην ΟΪΙ τς καὶ θεοιρυλακτου υμῶν Ονκ 17 7 Οτι ςῃ Β-,ἕ_
τε ιιιεω οει ινιίεν τιισδε τίὶε _ νοναντιινίων νιν- Οι ιν καν τον ι επ εεε-γιεν επ-ι. οιιλ
έκδημουντων Οι' εε τῶν Ι οπι. Ο παλαιοτηνῶν Ον 23 ἄν Ο" θἑλη, ωῃ- 0„ 24 ἡμῶν Ι

- καρ Ωω- Ον ευ χριοτιανῶν ΟΥ εν τῆ Ζ- ευσεβεία ΟΜΠ τα υμὲ-αρα βασιληα Οι 28 -τὸν
ὲπιεεδομένων Οί' ες μινα Οι Π 32 του θν ὰγίαν ΟΝ 3ε,!33 ωαμἑν _ -πε-,-ρου Οια- .ιγουρ
ειβιὶεεν καὶ ιιίτεεν ίνίτεον ιινὶ ινινεν -Ου 051 Ἡ εε δὲ Οι τι και επι. οιυ εε εωὡεεν Ι
36 μηδεν! Οι- 3; όοταιτειν εετιρει αιτατειν Οί αιιατᾶν ΟΜἹΛ παραγςυπμἑρουσ οιιι-ν

¦ι.·¿.°ι -
ι.,-;-. ·:-
ιςεα.
ι..

ὶ ι
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τούτο ποιεῖν καὶ παρασυναγειν καὶ παραβαπτηειν, ὡς ἐδεἡθημεν, προσδεχθῆναι καὶ
κανονικὀξις τα γε ἑγκείμενα αύτὥι πἑρας δἑξασθαι. συνιὁντων κατα ταύτὸν τού τε εὶρη μενου
πατριαρχου Μηνα καὶ τὥν ὁσιωτατων καὶ θεοφιλεστατων 'Ρωμαίων καὶ τῆς ἐνδημούσης
κατα ταύτην τὴν βασιλίδα πόλιν αγίας συνόδου. τούτου γαρ τυχὁυτες μεηὸνως καὶ
ἐιτιτεταμἑνως τας ύπὲρ τῆς ύμετἑρας εύσεβείας ὶκεσἱας αναιτἑμψομεν τεἶιι φιλανθρὼπωι
θεὥι εφ' ὥι τε δωρηθῆναι ὴμῖν ἐπὶ μηκίστους χρόνους το ύμἑτερον εύσεβἑς ονομα καὶ πρᾶγ-
μα ιςαὶ τὴν ύμετἑραν βασιλείαν φρουρουμἑνην ὑπὸ τῆς παντα νουν ύπερεχούσης του θεοῦ
είρἡνης καὶ ταύτην χορηγούσαν ταῖς απανταχού αγἱαις του θεοῦ ἑκκλησίαις καὶ ἐκποδὼν
ποιουμἐνην τούτων παντα τὸν μὴ κοενωνουντα ταύταις καὶ τὥι αποστολικὥι θρὁνωι.

'Υπογραφαὶ .
τ Μαριανὸς ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς του ἐν αγίοις Δαλμα-

Τίον καὶ ἔἔεεκεε τον ευαγον νοναιπηείον τοιπηε της ρεεαιεες πειιεως οπο- ς
ΥΡὰΨα5 ὲδεὴθην: -

2 Ἄγαπητὸς ἑλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς Δίου Βεῃθεὶς ύπ-
ἑγραψα: -

3 Ἄγαπιος ἑλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχινοίνδρίτης μονῆς τοϋ τῆς θείας μνἠὶ-ΠἹΞ
Θαλασσίου ύπογραωας ἐδεὴθην: -

τι 'Αλέξανδρος ἑλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τού ἐν αγίοις
Ἄβραμίου ύπογραψας ἐδεὴθην: -

5 Θεόδωρος ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ἡγούιιενος μονῆς 'ὶὼβ ύπογραψας
ἐδεἡθην: -

6 'Ελευθεριος ἑλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ῆγοὐί-ΘΟΞ Τοὕ αγίου μαρτυρος Κυριακού
ύπογραιμας ἐδεὴθην: -

7 Διὁσκορος ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος (μονῆς) τῶν 'Ολυβρίου
ύπογραψας ἑδεἠθην: -

8 Παῦλος ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ἠγούμενος των 'Ρωμαίων πλησίον τὥν Μν1Ι19ὶὶ7
ἶίατροῖνου ύπογραιμας ἐδεὴθην: -

9 Κοσμας ὲλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος του αγίου προδρὁμου καὶ βαπ-
τιστοῦ 'ίωαννου του ἐν τοῖς Στουδίου ύπογραῳας ἐδεὴθην: -

5

10

Ιδ

9.0

26

ΙΟ ΙνΙ.ῖΛΝῖ.ἴΞ ΜΞΒΔἘΙΙΙΠΟΚΠΙΑ Πἱἱἱ ΡΚΕΞΒΥΤΕΚ Εΐ ΞΙΕΟΨΙΠΞΝΨΒ ΜΟΝΛΒ'ἱἙΙἱΠ ΙιΟΜΛΝΟΙἰνΜ Βνὶἔτ ίὶΰ

εοπιεει ετ ενεεειοκνι: -
τι 'ίὡαννης ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τοῦ αγίου αποστόλου

Θεοί-ιἄ ύπογραῳας ἐδεὴθην: -
πε 'Ιωαννης ἑλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ῆγούμενος τῆς εύαγους μονῆς του αγίον

καὶ ζἐνδὸξου› αρχαγγἐλου Μιχαὴλ ύπογραψας ἐδεἡθην: _ ¦
13 Κνριακὁς ἑλὲει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ῆγούμενος μονῆς τῶν Εύφημιου υπο-

γραφας ἐδεὴθην: _
14 Δημήτριος ἑλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος μονῆς των Φωκα υ·πογρὰΨαΐ

ἑδεὴθην: -

Ο [= ειετν], Ι
1 τοῦτο ποιεῖν οιπ. οοχχ εισεεχρηναι οιτ 6 δοθῆναι ύιιῖν Ο" ὴνίΤεΡοὶ·' Ον

το αὶ ύπογραοαί Ο" οιιι. Ι τι σε εειπρρε ἐλἐω Οε πι·/:ε Βαλματου Ο* Η/13 δεηθεὶσ
ύπἑγραψα Ο" 17 ει; εειιιρει· ιιεσιιο σα Ρ. 36. 3 δεηθεὶσ ύιτἐγροψα ΟΠ 18-ςι. 38. 12 Ἄλἑἔανεβοἶ _
ἐπἑδωκα] καὶ οί λοιποί ΟΠ 24 μονῆς εασὶοὶ οκ ρ. 45. τ ὁλυρβρίου Οε 26 τῶνὶ.Ο° τον Ο"
27 προίνου Ο" ερ του οιιι. Ο” ςοιίςι Ιὶετοτὶε Τσιιεὶειὶε υιιοὶειίὶὶιιιε ροτεοεἰρίκι Ον ύπογραφη Ροζ!-ὶαὶκίὶ Ον
οιτι. Ον 31 ενιιιεοκιιιε: Ο” 32/33 οιιι. Ο" 35 ενδόξου ειιρρὶοιιί οί. ρ. 45, τύ 38 μοὶὶηἔ ΟΤΠ· ΟΠ

.λείο οοοοὶὶἱοτυσι ωευτηιπιἰεοτυπι. '”.|”οτῃ_ ΠΙ 5

ίὶῦ
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τς Θεόδωρος ἐλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τῶν Τρύφωνος ύπο-
γραψας ἐδεἠθην: _
Φωκας ελἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τῶν Ίωνα ύπογραωας
ἐδεὴθην: _
Στέφανος ἐλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος μονῆς τῶν Προμὼτου ύπο- Ξ,
γραψας ἑδεἡθην: _
Δαδας ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ῆγούμενος μονῆς τῶν Καιουμα ύπογραινας
ἐδεἠθην: _
'Αλέξανδρος ἐλέει θεού πρεσβύτερος καὶ ἠγούμενος μονῆς τού καλαμίου ύπο-
γραψας ἐδεἠθην: _ ιο
Στέφανος ἐλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ῆγούμενος μονῆς τῶν Κὡνστα ύπογραψας
ἐδεἡθην: _
Γενναδιος ἑλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ῆγούμενος μονῆς τῶν Κυριακού ύπο-
γραψας ἑδεἠθην: _
Κυριακὸς ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τῶν Σύρων ύπογραῳας ιρ
εδεἠθην: _
'Αττικὸς ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος μονῆς τῶν Εύκραταδων ύπο-
γραψας ἐδεἠθην: _
Κυρἱων ἑλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος μονῆς τῶν Αἰγυπτίων ύπο-
γραψας ἑδεἠθην: _ _ ερ
Θεοδωρος ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τῶν Μαρωνίου ύπογραψας
ἐδεἠθην: _
Τιμόθεος ἑλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τῶν 'Αστερίου ύπο-
γραψας ἐδεἠθην: _
ΖὡσίνΦ8 ἔλἑει θεοῦ 'πρεσβὐΐερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τῶν Μαξιμίνου ύπο- εε
γραψας ὲδεἠθην: _
Μαρκος ὲλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ῆγούμενος μονῆς τῶν Θεοδώρου απ
σκεπτὸρων ύπογρόκμας ὲδεἠθην: _
Ἄνδβἑαῖ ἐλἑει θεοῦ ”πΡεσβὐ*εΡο§ καὶ ἠγούμενος μονῆς τῆς αγίας ἑνδὀξου θεο-
τὀκου καὶ αειπαρθἐνου Μαρίας τῆς τῶν Βεσσῶν ύπογραψας ἑδεἠθην: _ εο
Διονύσιος ἑλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος μονῆς Μαρκου ύπογραψοις
ἑδεἠθην: _
Στρατόνικος ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγοψμευοε μονῆς -του ὰγἱου μὰρ-1-προς
Δομετίου ύπογραψας ἑδεἠθην: _
Μαρκος ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς -τοϋ ὰςνἰου μὰρ-ι-υροε Κυρίκου ας
ύπογραψας ἑδεθἠην: _
ὶὶωαννης ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγοψμενος μονῆε ησαακίον ὑπογρἀψαε

ἐδεἠθην: _
Ζὡιλος ἐλέει θεού πρεσβύτερος καὶ ἠγοψμενοε μονἦῖ Θεοδἐπου ὑπογρὰψαε
ἐδεἠθην: _ 40

35 Κυριακὸς ἐλἐει θεου πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος μονῆς τού αγίου μύιρ°ιΉρο§
Γεωργίου ἐν τῶι ἔηροκερκωι ύπογραςραε ἐδεἠθηνζ _

ιῦ

Ι 7

18

19

εο

2ι

22
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Ο [= σον]
5 τῆσ μονῆσ ΟΦ προνὀτου Ον 7 μονῆς οπι. ΟΕ 9 τῇσ μονῆσ θε -Τοπ. Οε

Τὥν ΟΠ* καλἀμον ΟΩΛ Η μονῆε ωῃ· 00 17/ΪΒ ἱὶῖὶίῖύ Ιη|Ιῦ οοὶὶ. Ον 29 μονῆς σπιτι, Ο"
29/30 -πιε αγίας _ Μαρὶαε τἢε οτε- ΟΨΣ 3ὶ δίὁυυσσοσ Ον 33 παρ-ωρες οει. 00 εποε Δενε-
τίου_νἀΡ°ι°νρο§ οω- Ο" 35 μονηὶ 0" Ον |·'ἀΡ”^'Ρ®ῖ ΟΠΠ- Οθ 37 'ὶσαακίουη Θεοδύτου Ον
39 Θεοδὀτονὶ ὶσαακίον ον Η καὶ οπὶ· Ο” μἀετνεοε οπι. οτ ×ιε τιι Οε ἕνροκὶνκω οε
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36 Μαρῖνος ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς ί-ίαυλίνου ύπογραψας
ἐδεἡθην: _

37 Παῦλος ἐλεει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τοῦ αγίου Ζηνοβὶου ύπο-
γραῳας ἐδεὴθην: _

38 Στέφανος ἑλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τῶν ”Θλυμπίου ύπο- Β
γραιρας ἐδεὴθην: _

39 'Ιακωβος ὲλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ῆγούμενος τῶν "Αββίβου ύπογραιρας
ἐδεὴθην: _

-ιο Πὲτροε ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς ἐπιλεγομὲνῃς Ἱερουσαλὴμ
ύπογραῳας ἑδεὴθην: _ κι

-ιι Παῦλος ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς Σαμουὴλ κατα τον Σκύθην
ύπογραιμας ἑδεὴθην δια Ζωτικοῦ διακόνου: _

εε 'Ιωαννης ἑλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς Θεοδώρου ἐν τῆι πἑτραι
ύπογραιμας ἐδεἡθην: _

-ι3 Ἐλευθἐριος ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ῆγούμενος μονῆς Νἑωνος ύπογραψας ιε
ἐδεὴθην: _

-ιι Μὀδεστος ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς ἐπὶκλην τῶν Αυκαόνων
ύπογραψας ἐδεἡθην δια χειρὸς Φλαβιανοῦ πρεσβυτἐρου καὶ δευτεραρίου: _

εε Γεώργιος ὲλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος μονῆς Κύρου ύπογραῳας
ἐδεὴθην: _ . 90

το 'Αντώνιος ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τοῦ ἐν αγίοις πατρὸς
ἡμῶν Εύσεβίου ύπογραωας ἐδεὴθην: _

το Τρύῳων ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τῶν Μανουηλὶου ύπο-
γραψας ἐδεὴθην: _

48 Θεόκτιστος ἐλὲει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῆς αγίας ἐνδόξου θεο- ον
τόκου καὶ αειπαρθἑνου Μαρίας ύπογραψας ἐδεὴθην: _

το Ζὴνων ἑλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς (τῆς) διακειμἑνης ἐν Καλῶι
αγρῶι τοῦ αγίου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ 'ὶωαννου ύπογραψας ἐδεὴθην: _

εο Παῦλος ἑλεει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος μονῆς τῆς αγίας μαρτυρος Ἑρ-
μιόνης τῆς διακειμἐνης πλησίον τῶν Ἐλλεβὶχου ύπογραῳας ἑδεἡθτιν δια χειρὁΞ 80
Μαρίνου αναγνὼστου: _

.ετ Σίλας ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τῶν 'Ηλία ύπογραψοιΞ
ἐδεἠθην: _

52 ὶὶῶαννης ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῶν Μαρα πλησίον
τῆς 'Αετὶου κινστἐρνης ύπογραῳας ἑδεὴθην: _ 35

53 Βασίλειος ἐλὲει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τοῦ αγίου Συμεὼν ἐπὶκλην
[τῶν] Κυρακωνα ύπογραψας ἐδεἡθην: _ Ρ·

54 Θεόδωρος ἑλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος μονῆς ύπ' ἐμοῦ χαριτι Χριστου
ι σὶ-·'σ'Γὰσιι§ ύπογραιμας ἐδεὴθην: _

· Ο [= εαν]
7 ὰβίβον Ο" Η/12 Σαμουὴλ _ διακόνου] θεοδὡρου ἐν τῆ πετρα ύπεγραςμασ ἑδεἠθην Ο”

τςγίτὶς Θεοδώρου _ πἐτραι] σαμουὴλ κατα τὸν σκύθην Ον ιτι ἑδεὴθην δια Ξεοτικοῦ διακὸνου Οὶ'
Ι? λὶ-'κὼι·'ωι-ί Ον 18 ἐδεἠθην ροεὶ δευτεριαρίου ι:οΠ. Ον δευτεριαρίου Ο" Ηἴῃ Ρθἶί;
ες/εκ οοὶὶ. Οι' σε Εύσεβείον Ον 23 τῶν Μανουηλἰου] τῆσ αγίασ ενδόξου θεοτόκου καὶ αειπαρθε-
νου μαρίασ Οι' ες/ε6 τῆς _ Μαρίας] τῶν μανουηλἰου Οι' ες της ειιρρὶοιιὶ οί. Ρ. ἶῦ. 34
3ο τῶν ΟΕ τοῦ Οι” ἑλεβίχου Οιι 34 αρχιμανδρίτησ Ο” ὴγούμενοσ ΟΕ 35 ἀῃου Ο"
ςτ τῶν ΟΕ τοῦ Θ", οπιὶὶὶὶὶυι· ρ. 47, ιι 38 μονῆς Ο ιιιοιι. 5. Σο-ιιτειιὲίί Λ ὑπ) ἐμοῦ οὶῃ· Ο"
θῦ ΟΕΛ

Ι
ί

5 ε

- Ψ
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βαβύλας ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τοῦ τῆς όσίας μνὴμης
Δανιὴλ τοῦ ἐν τῶι στύλωι καὶ τοῦ αγίου ' ίωαννου τοῦ προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ
καὶ τοῦ αγίου αποστόλου 'Ανδρεου ύπογραψας ἐδεἠθην: -
Πολυχρόνιος ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ αγίου αρχαγ-
γἐλου Μιχαὴλ τοῦ ἐν τῶι αὶθρίωι δια 'Αναστασίου μοναχοῦ δεηθεὶς ύπἑγραιμα: _ εε
Ἄναστασιος ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῶν “Ρωμαίων
τῆς ἐν τῶι Τίετρίωι δεηθεὶς ύπἑγραψα: _
'Ανδρεας ἑλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τῶν "Ρωμαίων δεηθεὶς
ύπἑγραιμα: _
Ἑλπίδιος ἑλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς Βασιανοῦ δεηθεὶς ύπ- ιο
εγραψα: -_
Ζὼσιμος ελἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ῆγούμενος μονῆς τῶν /ὶυκαόνων δεηθεὶς
ύπὲγραιρα: _
ΐίολυχρόνιος ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῶν Κρητικῶν
δεηθεὶε ύπἑγραψα: _ ιε
'ίωσὴφ ἡγούμενος της αγίας ενδόξου καὶ αειπαρθἑνού θεοτόκου Μαρίας τῆς
οῦσης ἐν τῶι λιθοστρῶτωι δεηθεὶς ύπἑγραιρα δια χειρός Στεοανου πρεσβυτἐρου
καὶ δευτεραρίου μου: _
'Ρόδων ελἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῶν Θεοδὼρου δεηθεὶς
ύπἑγραψα: _ εο
Ζωτικός ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης -τοϋ ὰςηου Ἄρηρἐου πλησίον
τῆς Σατορνίνου πόρτης δεηθεὶς ύπἑγραῳα: _
Μαρτύριος ελἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς Οηὰλεντος της
τοῦ αγίου “ίωαννου τοῦ βαπτιστοῦ δεηθεὶς ύπἐγρατρα: _
'ίωαννης ἐλἑει θεοῦ πρεοβὐΐεροἐ Καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῆς πλησίον τοῦ εε
αγωγοῦ δεηθεὶς ύπἐγραιμα: _
ΉσὑΧὶοῖ ἑλἑεί θεοῦ ”πΡΕῦβύτερο5 καὶ ιιῦναχὸῖ μονῆς τοῦ μακαρίου Θεοδοσίου
ποιούμενος τόν λόγον ύπὲρ πασης της ὑπὸ -την Ες-ρςαν .πόλιν ἐρὴμου ιςεηθεὶε
ύπἑγραςμα: _
Δομετιανός ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοϋ μακαρίου Μαρ¬ ερ
τυρίου ποιούμενος τούς λόγους ύπὲρ πασης τῆς ύπό την αγίαν πόλιν ἐρὴμου
δεηθεὶς ύπἐγραῳα: _
Κασιανός ελἑει θεοῦ πρεσβύτερος λαύρας [μονῆς] τοϋ μα-καρἰον Σάββα -ποιοὐμενοε
τόν λόγον ύπὲρ τῆς ύπό την αγίαν πόλιν ἐρὴμου δεηθείς ύπὲγραίρσ; .„.
Κυριακός ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης λα-ηιραε -Τῶν πνργἱωρ -ποιούε ςς
μενος τόν λόγον ύπὲρ παντων τῶν ἐν τῶι 'ίορδανηι δεηθεὶε ιη-πἐγραψα; ¬
Νἐσταβος ελεει θεου πρεσβυῖερο5 καὶ μοναχός λαύρας τοῦ μακαρίου Φιρ-
μίνου ποιούμενος τον λογον υπερ της ύπό τὴν αγίαν πόλιν ερημον δεηθεὶς
ύπἐγρακμα: _
Τερἐντιος ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος τῆς Νεας λαύρας -ι-ροιοὐμενοε Τὸν λόγον ὑπὲρ 40
τῆς ύπό τὴν αγίαν πόλιν ἐρἡμου δεηθεὶς ύπἐγραςρα: __
Τραιανός ἑλἑει θεοῦ πρεσβύτερος τῶν πυργίων τῶν ἐν τῶι 'Ιορδανηι καὶ ύπὲρ
παντων τῶν αύτόθί μοναχῶν δεηθεὶς ύπἐγραῳα; ._

ο [π ων]
3 αιιδρἑα Ο*

18 θευτεριαρίου Ο"
3ο μονῆς οιτι. Θε/\
ςς λαβρασ Ο”
εε πυργίων τῶν οπι. Ο
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'Χ 'Τῶι ΟΠἹ- Ον 20 μονῆς οπι. ΟΝ 16 μαρίασ Τἦσ θεοτόκου Θο
μου ΟΠ- οει- σε σατουρνίνου Οο 27 μοναχὸε Ρ- 50' 8 ἀρχτμανδρρτησ Ο

33 κσειανὁσ 0" θασιαιὶοσ 0” λὰθνον Θ” νονιιε αειειπ εεβσ οτ
36 τῶι Μ- 0" 3? μθνθχὸί Ρ· 5®ί 20 ὰνκίνσνθνίπισ ο ίιαθιιασ Ο”
Π
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74 Λεόντιος ἐλὲει θεοῦ μοναχός ποιούμενος τόν λόγον ύπὲρ τῶν κατα τὴν ἔρημον
αγίων πατερων δεηθεὶς ύπἐγραψα: _

σε Θεόδωρος ἐλὲει θεοῦ διακονος καὶ μοναχός τῆς Νεας λαύρας καὶ ύπὲρ παντων 1νιν1Ι1οοε
τῶν ἐν τῆι ἐρῆνωι ίίεροσνλιὶνων μοναχῶν δεηθεὶς ύπὲγραωα: _

76 Κύρικος ἑλἑει θεοῦ διακονος καὶ μοναχός τῆς αύτῆς Νεας λαύρας καὶ ύπὲρ παντων ε
τῶν ἐν τῆι ἐρἠμωι 'Ιεροσολύμων μοναχῶν δεηθεὶς ύπἑγραψα: _

77 Τίολύευκτος ὲλἐει θεοῦ διακονος καὶ μοναχός τῆς μονῆς τοῦ μακαρίου Θεοδοσίου
καὶ ύπἑρ παντων τῶν ἐν τῆι ερἠ μωι 'ὶεροσολύμων μοναχῶν δεηθεὶς ύπἐγρακμα: _

78 Ἄναστασιος ελἑει θεοῦ διακονος καὶ μοναχός τῆς μονῆς τοῦ μακαρίου Μαρτυ-
ρίου καὶ ύπὲρ παντων τῶν ἐν τῆι ἐρὴμωι μοναχῶν δεηθεὶς ύπὲγραψα: _ ιν

το Νίκων ἐλἐει θεοῦ διακονος καὶ μοναχός μονῆς τοῦ μακαρίου Θεοδοσίου καὶ ύττἑρ
παντων τῶν ἐν τῆι ἐρῆμωι (Ιεροσολύμων μοναχῶν δεηθεὶς ύπἐγραψα: _

8ν Μὰὶ-ιαε ἐλἑει θεοῦ μοναχός μονῆς τοῦ μακαρίου Μαρτυρίου καὶ ύπὲρ παντων
τῶν εν τῆι ερῆμωι 'Ιεροσολύμων μοναχῶν δεηθεὶς ύπἐγραψα: _

θι ”ὶουλιανός ἑλἐει θεοῦ μοναχός μονῆς τοῦ μακαρίου Θεοδοσίου καὶ ύπὲρ παντων 16
τῶν ἐν τῆι ἑρἠμωι “Ιεροσολύμων μοναχῶν δεηθεὶς ύπἑγραψα: _

θν ”ίωαννης ἐλὲει θεοῦ μοναχός μονῆς τοῦ μακαρίου Μαρτυρίου καὶ ύπἑρ παντων
τῶν ἐν τῆι ἑρὴμωι "ίεροσολύμων μοναχῶν δεῆθεὶς ύπἑγραψα: _

83 Σαββατιος ελἐει θεοῦ μοναχός τῆς λαύρας τοῦ μακαρίου Σαββα καὶ ύπὲρ παντων
τῶν ἐν τῆι ἐρὴμωι Ἱεροσολύμων μοναχῶν δεηθεὶς ύπἑγραιμα: _ νιι

οι Μαρτύριος ἐλἑει θεοῦ μοναχός τῆς Νέας λαύρας καὶ ύπὲρ παντων τῶν ἐν τῆι
ερὴμωι 'ὶεροσολύμων μοναχῶν δεηθεὶς ύπἑγραιρα: _-

8ς Βασίλειος ελὲει θεοῦ μοναχός τοῦ ὶὶορδανου καὶ ύπὲρ παντων τῶν ἐν τῶι 'ίορ-
δανηι μοναχῶν δεηθεὶς ύπἑγραψα: _

86 Θεόδωρος ελἐει θεοῦ μοναχός τῆς λαύρας τοῦ μακαρίου Φιρμίνου καὶ ύπὲρ εε
παντων τῶν ἐν τῆι ἑρῆμωι Ἱεροσολύμων μοναχῶν δεηθεὶς ύπἑγραψα: --

8τ Θεωνας ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αποκρισιαριος τοῦ αγίου όρους Σινα καὶ
τῆς ερὴ μου 'Ραιθοῦ καὶ τῆς κατα -Φαραν αγίας εκκλησίας ποιούμενος τούς λόγον5
ύπἑρ παντων τῶν όντων μοναχῶν ἐν τοῖς είρημἑνοις ἑρὴμοις τόποις δεηθεὶῖ
ύπἑγραιρα: _- 80

88 ”ίωαννης ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ μοναχός λαύρας τῶν αμμίων τῆς πεδιαδο9
καὶ ύπὲρ παντων τῶν ἐν τῆι πεδιαδι μοναχῶν δεηθεὶς ύπἑγρακραι _

θε ΘεόδωρΘ5 ἑλἑει θεοῦ διακονος καὶ μοναχός μονῆς τοῦ μακαρίου Σεργίον ἠ§ ἐν
τῆι πεδιόιδι καὶ ύπἑρ παντων τῶν ἐν αύτῆι μοναχῶν δεηθεὶς ύπἑγροτψοιι -

νο Κοσμας ελἐει θεοῦ μοναχός καὶ ύπἑρ παντων τῶν ἐν τῆι πρὡτηι ἶίαλαιστίνίιὶ 85
μοναχῶν δεηθεὶς ύπἑγραψα: _

9Ι ἶτροιτἠγιος ἔλἐει θεοῦ διακονος καὶ μοναχός καὶ ύπὲρ παντων τῶν ἐν τῆι δευτἐραι
ῖὶαλαιστίνηι μοναχῶν δεηθεὶς ύπἐγραιμα: _

92 Σοίλω-ιίι-τις ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ῆγούμενος καὶ ύπἑρ παντων τῶν ἐν Τῆι
τρίτηι Παλαιστίνηι αρχιμανδριτῶν καὶ μοναχῶν δεηθνὶε ιἶιτι'ἐΥΡαΨαὶ _ ω

Θ [= ειει·ν1, Ι
1 μοναχόσ Ο ιιιοιιπείιιιε εν ρνίνι· ρνοριτί ιιιοιιπείνιτί Λ. οί. Ρ. 50.30 3/4 Ριῖιθί 5,ί6 ΦΠ· Οῃζοὶ-Π' Ον

3 διακονος καὶ οιιι. Ον -Γῆσ ._ και ον -ποιοομενοσ τόν λόγον Ον ς λαβρασ Οι 8 ὶεθθσο-
λύμων οτιι. Οεἰὶ τι μονῆς οῃς οεχχ Ἱ3 μονῆς οιιι. Οιὶλ το λαβρασ Οι' σὰβα ον
ετ λαβρασ Οι' ες λαβρασ Ον 26 'Ιεροσολύμων οπι. ΟΕΑ ςιίςε ρονί: 33/34 ῦθῃ· Ον
31 λαβρασ Οι' αμμίων Ρ. ςτς τα ἀρνὶων ΟΛ 32 τῆι οιιι. Οι' 33 'τῆῖί Τοῖσ Ον
34 καὶ ύπἑρ _ αύτῆι οιι·ι.Οι° 35 -'τὰν-των οπι. Ον 37/38 οιιι. Οι' 39 ϋελϋί-ιίνιισ Ο"
.ιο μοναχῶν καὶ αρχιμανδριτῶν Ον
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ος 'Ηλίας ἐλἐει θεοῦ διακονος καὶ μοναχός καὶ ύπὲρ παντων τῶν ἐν Αύγουστο-
πόλει μοναχῶν τῆς τρίτης Παλαιστίνης δεηθεὶς ἐπἐδωκα: _

οι Ἄναστασιος ἐλἐει θεοῦ διακονος καὶ μοναχός καὶ ύπὲρ παντων τῶν ἐν Πἑτραις
μοναχῶν τῆς τρίτης Παλαιστίνης δεηθεὶς ἐπἑδωκα: _

ες Φωτεινός ἐλἐει θεοῦ μοναχός τοῦ αγίου Στεφανου τοῦ ἐν Μαωςα 'ὶαμνίας πρώτης
Παλαιστίνης καὶ ύπὲρ παντων τῶν ἐν αύτῶι μοναχῶν δεηθεὶς επἑδωκα: _

96 'Ιωαννης ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ μοναχός καὶ ύπὲρ παντων τῶν ἐν τῶι
'Αιλα τῆς τρίτης Παλαιστίνης μοναχῶν δεηθεὶς ἑπἑδωκα: _

ο7 Παῦλος ἐλἐει θεοῦ διακονος καὶ αποκρισιαριος μονῆς τοῦ μακαρίου Μαρωνος τῆς
εξαρχούσης τῶν ἐν τῆι δευτἑραι Συρίαι εύαγῶν μοναστηρίων ποιούμενος τούς
λόγους τῶν ἐν τῆι αύτῆι δευτἑραι Συρίαι αρχιμανδριτῶν καὶ μοναχῶν δεηθεὶς
ἑπἑδωκα; _

18 Ὁ αγιὡτατος αρχιεπίσκοπος εῖπεν· Θεόδωρος μὲν ὁ περίβλεπτος ραιῳερενδαριος

Ια

Ερὶι. 5, 27

αναχωρείτω πραξας εφ' ῶι παραγέγονεν, αναγινωσκέσθωσαν δὲ καὶ οἱ ὴμῖν ἐπιδοθἑντες
λίβελλοι παρὰ τῶν αὐτῶν εύλαβῶν μοναχῶν.

Καὶ λαβὼν Διόδωρος ό θεοσεβἐστατος διακονος καὶ νοταριος ανἐγνω

/ιίβελλος μοναχῶν πρός Μηναν πατριαρχην
Τῶι δεσπότηι ὴμῶν τα παντα αγιωτατωι καὶ μακαριωτατωι αρχιεπισκόπωι

καὶ πατριαρχηι τῆς βασιλίδος Μηναι καὶ τοῖς ἑνδημοῦσιν αύτῆι όσιωτατοις ἐπισκόποις
τῆς 'ὶταλῶν χώρας καὶ θεοφιλεστατοις αρχιδιακόνοις τοῦ αποοτολικοῦ θρόνου καὶ τῆι
ἑνδημούσηι τῆιδε τῆι ῳιλοχρίστωι πόλει αγιωτατων ἐπισκόπων συνόδωι παρα Μαριανοῦ
πρεσβυτἐρου καὶ αρχιμανδρίτου μονῆς Δαλματίου καὶ ἐξαρχου τῶν εύαγῶν μοναοτηρἰων
τῆς βασιλίδος πόλεως καὶ αρχιμανδριτῶν τῶν εὶρημἐνων εύαγῶν μοναστηρίων καὶ τῶν
ἐνδημούντων ἐν αύτῆι αρχιμανδριτῶν καὶ μοναχῶν τῆς ύπό τα ὶὶεροσόλυμα ὲρἠινιοι-ι Κοιὶ
ἀπὸ Τίὶῖ δεν”ίἑΡα§ ΣνΡία§ καὶ 'ΐου ὰΥί®ν ὅθονε Σίνα καὶ τῶν τριῶν Παλαιοτινῶν. Τῆς
ἐπὶ 'Ανθίμωι κρίσεως πληρωθείσης καὶ τῆς κατ' αύτοῦ ινἠφου παρ' ύμῶν τῶν αγιωτα-
των δικαίως ὲξενεχθείσης, ότι καὶ περὶ τούς θείους κανόνας ὴμαρτηκὼς ἑαλω καὶ τα
'ί'ἶ§ Καθολὶκίδ ὲκκλίὶσίαῖ ὁὶ·ὶ0λοΥἦσαί 8ὀΥί-ιοπα ιιἐχρι τέλους ὴπείθησεν, εύχαριοποῦμεν
τῶι θεῶι τῶι δια τῆς σπουδῆς τοῦ εύσεβεστατου ὴμῶν βαστλἐωε Τὸν ἱερὸν ὑμῶν σύλλογος.
είς ἔν αγαγόντι, ίνα καθαρίσηι τὴν αύτοῦ ἐκκλησίαν καὶ παραστῆσηι αὐτὴν ὲαυτῶι,
ὡ5 ἀείι ἔνδοξον μὴ ἔΧ®νσαν σπῖλον ἢ ίὕνΐίδοι ῆ τι τῶν τοιούτων αὶρετικῶν
Ξηανίων. καὶ ῆν μὲν ὴμῖν δι' εύχῆς τῶι ὶδίωι σχολόηοντας ἑπαγγὲλματι τούτωι
προσανἐχειν καὶ μόνωι ύπό μηδενὸς τῶν ἔξωθεν περιισταμἐνων διακοτιτομἐνους· αλλ' ἐπει-
δὴ ό μισόκαλος δαίμων ὁ τοῖς αγαθοῖς τῶν ανθρώπων ἀεὶ ἐποῳθαλμιῶν ἑπιτὴδεια όργανα
εύρὼν Σεβῆρον καὶ Πέτρου δι' αύτῶν ταραττων τὴν εὶρἠνην τῶν αγίων τοῦ θεοῦ εκκλη-

Ο [= ειο, ι· ὶιπὶο ο 13, ν], Ι [ὶικὶο ει 13]
= ννὲτεννε Ο° ·ι ννθτανα ®® 5 ναωια οι ναωςε ον ει επιεεεωιωι ον

ιε νὲν Φιν- Ο" κι ὁ Ο' 15 εὐλθβεσλωω" ΟΠ ι7 δ 0" ίπ ινε. ίε ίινῶν το ον
τη καὶ πατριαρχηι οιπ. Ον το των ὶταλῶν Ο" ει ὰγιωτατων Ον ὰγια Τῶν 0„,_.1 μαρμ
νιανοῦ ΟΩ 22 Τίθεσβὶπἐθουὶ 'ῃ'ἐ“ίΡον Ο” 23 'ιἦὲ _ νοναστηρίων ως οει καὶ ὰΡΧὶὶ-ιοινδρι-
-τῶν _- μοναστηρίων οιιι. ΟιΙ ες αρχιμανδριτῶν ρ, 32' 20 ἀρχιμἀωρῇον Ο" 25 παλαι-
οτιινῶν Οι 28 ὁνολοΥἠσασ Οί" 29 Τῶμ οῃι- ΟΙΙ 3ο τὸ ἔν Ο ονννιΥαΥόντι Οιιἰὶ
ἑαυτοῦ ὶἶ 3ί “ίοὶοὐΐων Πω· Ο" 32 σχολἀἔονσὶυ 0" 33 καὶ μόνω 'ιι'ροσανἑΧειν Ον
διακοπτονἑνοισ Ο" 35 σευῆθον Ο" Ταθἀΐΐειν Ι

ῦ
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16

βῦ

25

ίὶῦ

θῦ
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αιῶν οὐ παὐεται, τοὐτου χαριν περὶ αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς παρ' ἡμῶν ἑπιδεδομἑνοις λιβὲλλοις
τῶι ἐν αγίοις παπαι 'Αγαπητῶι τοῖς καὶ αναγνωαθεῖσιν ἐπὶ τῆς ὐμετἑρας μακαριὀτητος
κατα τὴν προτἐραν αὐνοδον καὶ ἐν τῆι προσδοθείσηι τῶι εὐσεβεστατωι ἡμῶν βασιλει
δεὴσει τῆι καὶ καταπεμφθείαηι τῆι ὐμῶν αγιωσὐνηι παρα τῆς αὐτοῦ εὐαεβείας δία Θεο-
δὼρου του περιβλἑπτου ραιῳερενδαρίου, διακομίσαντος καὶ τὴν αὐτοῦ εὐαεβῆ κἑλευσιν
προαταττουααν τῆι αγίαι ὐμῶν συνὁδωι περὶ παντων τῶν περιεχομένων ἐν τῆι δεὴοει
ὐμας διασκοπησαὶ, διεξἡλθομεν μέρος τι, οὐ γαρ οῖὁν τε παντα τα παρ” αὐτῶν καὶ τῶν
τα δμοτα τοὐτοις φρονοὐντων απο Εὐτυχοὐς καὶ Δτοσκὀρου καταγομὲνων Ἄκεφαλων
αῖρετικῶν κατα τῆς αγίας του θεοῦ ἐκκλησίας ἔν τε τῆι βαοιλίδι ταὐτηι πὸλει καὶ ἐν ἑτἑραις
πὸλεσι τολμηθἐντα καὶ τολμὡμενα διεξελθεῖν. οὕτοι γαρ ὥσπερ μίκρα λογισαμενοι
τα ἢδη παρ' αὐτῶν τολμηθἐντα, 'Ανατολὴν πᾶσαν διαταραξαντες καὶ παντοίοις ανθρω-
πἱνοὶς αίμααι καταμολὐναντες ὁο-ίων καὶ ἐτἐρων ανδρῶν, φιλονεικοῦαι παντως καὶ τὴνδε τὴν
βασιλίδα πὸλὶν τοιοὐτοὶς περιβαλεῖν, είπερ ἰσχὐσουοι, κακοῖς. απερ βουλὸμενοι
συντὁμωι λαγωι ανακεφαλαιὡσασθαι οὐκ ὶαμεν τί πρῶτον ἢ τί ὐστερον διηγησὸμεθα ὶἢ τί
σιωπὴ ααντες ῶς βραχὐ τί ὡς μεῖἔον φανερὡσομεν παντων τῶν παρ® αὐτῶν δραματουργη-
θἑντων κατα οὐγκριαιν ὁμοτίμων ὅντων καὶ οὐδενὸς καθ' ἑτέρου τὴν ὐπεροχὴν ἔχειν δυνα-
μἐνου. τί γαρ είποιμεν; τα τῶν δικαίων αίματα ῶν αί χεῖρες αὐτῶν πλἡ ρεις; αλλα τοὐς
αναθεματιαμοὐς οὐς κατα τῶν αγίων καὶ θεοφὁρων τῆς ἑκκληοίας διδαακαλων τα μιαρα
αὐτῶν ἐξενεγκεῖν ἑτὀλμηο-αν στὁματα καὶ μαλιστα κατα τῆς αγίας ἐν Χαλκηδὁνι συνόδου
καὶ τοὐ μακαρίου παπα Λέοντος ; αλλα τα αχίαματα τῶν αγίων ἐκκληαιῶν καὶ τῶν πιστῶν
λαῶν τα ακανδαλα; αλλα τοὐς ουνωθιαμοὐς οὐς κατα θεοῳιλῶν αρχιμανδριτῶν καὶ ὁοίων
αρχιερἑῶν είργαααντο, πλῆθος ἀνδρῶν αὐτοῖς περὶατοιχἰααντες, 'ίνα τοὐς κατα τῶν αγίων
αναθεματισμοὐς απαιτὴαωσιν; αλλα τας ἐγγρὰψῦὶ-'Ξ ὁμολοιἠαῖ 'ὶῖεριεχοὐαας αναθἐματα
κατα τῶν εῖρημἑνων αγίων πατἑρων; απερ βίαι καὶ αναγκηι καὶ παοηι ατρεβλὼσει ὐπο-
βαλλοντἑς τινας τῶν ὐπ' αὐτοὐς αρχιερἑῶν ἐκομίααντο παρ” αὐτῶν, ὴνἰκα ὲὶ μὲν τὸν τῆς
Θεουπολιτῶν ἑκκλησίας, ἑὶ δὲ τὸν τῆς 'Απαμείας αθἐσμως καὶ παρα παντα ἱερὸν κανόνα
ὐφὴρπαααν καὶ κοὶτεμολυναν τὸ γε ἐπί αὐτοῖς θρὸνον, καίτοιγε οὐδὲ είς μοναατας ίἢ κληρι-
κοὐς τελἐααντες κανονικῶς τοὐτου τυχεῖν ῆξιῶθηααν. αλλα τί εἴποιμεν τοὐς ουγκλα-
σθἑντας δακτὐλους τῶν αγίων, οῖς περιἑαχον τα θυαιαοτἡρια, ὡς ἐπί τινα τοπον ασυλον
ἐπί αὐτα καταφυγοντες δια τὴν τῶν είρημἑνων μιαιφονἰαν; ὅθεν ἐξελκὁμενοι ὐπὸ ανδρὥν
ανηλεῶν βιαίωι θανατωι παρεδίδοντο ίἢ καί ἐν αὐτοῖς τοῖς αεβασμίοις τὀποις ὑπὸ τῆς τοὐ-
των μανίας διεχειρίΞοντο μὴ δυναμἐνων τὁπου διαφοραν διακρῖναι αγίου τε καὶ κοινοὐ.
σιωνὥνεν τας απο νεκρας χειρὸς ἐπιθἐσεὶς τοῦ βδελυκτοὐ καὶ ιμευδοὐς αὐτῶν αρχιερὲνιο
καὶ τοὐς ὐπὲρ τοῦ νεκροὐ Ξῶντος ἐπὶ τοῖς χειροτονουμἑνοις ρήματα ἑπικλὴσεως προ-
ιεμἑνους, οὐκ ἐκ θείας χαριτος αλλί ἐκ κοιλίας κενολογοὐντας καὶ απὸ γῆς φθεγΥΟμἑνο'-#9
σὶωιΐὥμεν Τα δεσμωτἡρὶα καὶ τα δεσμα καὶ τας κατα τῶν εὐαγῶν μοναστηρίων νὐκτωρ τε
καὶ ΜΕΘ' ἡμέραν ληιατρικας ἑφοδους καὶ αρπαγας τῶν ἐν αὐτοῖς καὶ τῶν ασκουμἐνων τοι9
βιαίας σφαγας· αιωπῶμεν τας ἐν ταῖς ὁδοῖς κατα τῶν αγίων ἐνἑδρας καὶ τὸ ἑκχεθὲν αὐ-
τῶν αθῶον αίμα, ὅτε Ξἡλωι θείωι κινηθἐντες τὴν πορείαν ἐπὶ τὴν μανδραν του αγιον

Ο [= ο.οι·ν], Ι
1 περὶ _ καὶ ϊ καὶ περὶ αὐτῶν ΟΛ ἐπιδιδομἐνοισ Οκ 3 προδοθείση ΟΜΙ προδοίὶεῖσιθὶ

6 τῶν οτιι. Οί' τι οῖονταιΟῖ τῶν οιτι. Ι ιο διεξελθεῖν ΟΓΙΛ οιτι. Ον" τι καὶ ανοςῖο·
λὴν Ο το κατατολνἡσαντεσ Οί' 14 πρὼτερον Οῖ ϊ5 Ύί ΙΛ “Π ἢ Ο 'παΡ' ®ί'·'Τ9'σ

·· ιααὐτοῖα Ι 16 ὁντων Ξ 0ιῃ_ Ο Ι7 εἴ-πωμεν ον 18 τῆα ἑκκληαίαο· ΟΕΓΙΛ καὶ τησ ἐκκλησ σ
ἶτρἄ καὶ τῆα ἑκκληαἱαα Οὶ' οι κατα τῶν ΟΒΙ ἀνδρῶν αρχιμανδριτῶν Οῖἰ 22 αὐῖοἰίσ '00
24 αςττερ Ο® 24/25 ὐποβαλοντεσ Οῖ ὐποβαλὁντεσ ΟΒΙ 26 καὶ Τΐοψὰί Καλά 0' 2? αφηρ-
παααν Ο" τὸν Ο" 3ο φυγὸντεο· Ο" 32 μανίασ ΟΠΠ μιαρίαα ΟΕΛ 33 ὲῖῖὶθῖὶσεὶσ οτ
3.4 οπο οα 38 βια ον· ικχυεἑν ον 39 αὑτοῦ τον Ο°
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Συμεῶνος έποιοὐντο κοινῆς χαριν σκέψεως τῶν κατα τῆς έκκληοίας παρα τοὐτων κινου-
μένων. ουλλέξαντες γαρ πλῆθος παρανόμων λὴιστῶν Ἰουδαίων έπαφῆκαν τοῖς τι-
μίοις ἐκείνοις ανδραοιν, ἐῳ' ῶι αποαταλἑντες οί απανθρωποι τοὐτων ὐπὴρέται ένὴδρευον

κι νιιι 999 τοὐς εὶρημἐνους όαίους ανδρας κατα τὴν όδόν καὶ παριοὐσιν αὐτοῖς ἐπαναοταντες έκ του
λόχου καὶ αὶωνὶδιον έπελθόντες καὶ μηδὲ τὴν πολιαν αίδεσθέντες, ἔργον μαχαίρας τοὐτους 9
ττοτῃααμενοι περὶ τοὐς τριακοαίους πεντὴκοντα τὸν αριθμόν όντας διἐαπειραν αὐτῶν τα
κῶλα κατα τὴν λεωφόρον, 1-ιὴδὲ ταφῆι παραδεδωκότες τα τίμια εκείνων λείψανα μηδὲ τῶν
οκὴνῶν αὐτῶν φειααμενοι, πρός ατιμίαν τοὐ πιατοὐ λαοὐ οί τό μιαρόν τῶν 'ὶουδαίων
έργον καὶ τότε έπαγόμενοι. καὶ οὐ θαυμαστόν εὶ τοιαὐτας έπεδἱδουν τοῖς ὐπ” αὐτῶν
θεραπευομένοις δαίμοοιν ανθρωποθυσίας καὶ μαλιστα Σεβῆρος, οὐπω καὶ τὴμερον τὴν ιο
Ἑλληνικὴν αποθέμενος δειαιδαιμονὶαν. ἐκεἱνων γαρ ὴσαν μαθὴταὶ περὶ ῶν καὶ ὁ

ν9_195, Δαυίδ βοαι λέγων καὶ έθυααν τοὐς υῖοὐς αὐτῶν καὶ τας θυγατέρας αὐτῶν
37-39 τοῖς δαιμονἰοις καὶ ἐξέχεαν αῖμα αθῶον, αῖμα υίῶν αὐτῶν καὶ θυγατἐρων

ῶν ἔθυααν τοῖς γλυπτοῖς Χανααν, καὶ έῳονοκτονὴθη ὴ γῆ έν τοῖς αῖμαοι
' ιανθὴ ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν, καὶ έπόρνευααν έν τοῖς ἑπιτὴδεὐμαοιν ιι

τίς γαρ οὐκ έπίσταται τόν έκ νέας κομιδῆι ὴλικίας αἱοχρόν καὶ μυααρόν αὐτῶν
ν καὶ δαὶι-ιοαι Τιροοανακεἰμενον καὶ ότι ἐπὶ μαγγανείαις Σεβὴρος αλοὐς κατα τὴν Βη-

ρυτὶων ό τῶν δαιμόνων θεραπευτὴς καὶ τὴν έκ τοὐτου κατὴγορἱαν διαφυγεῖν βουλόμενος
ἐαχὴματἱαατο μετατίθεαθαι τὴν δαιμονικὴν αὐτοῦ δόξαν καὶ προαιέναι, ῶς ῳὴαιν αὐτός,
τῶι βαπτίσματι κατα τὸν έν Τριπόλει προσκυνὴτόν οίκον τοὐ αγίου καὶ καλλινίκου μαρ- εν
τυρος Λεοντίου καὶ μὴπω τῶν ἐπὶ τοῖς βαπτιςομἐνοις ὴμερῶν τελεοθειαῶν, ῶς εῖδεν ό τὴν
αλὴθειαν πρός μικρόν ὐποκριναμενος ότι παλιν προφανῶς ἐπὶ τον αρχαῖον τῆς Ἑλληνικῆς

Ρτοὶὶ. ±6, ττ αὐτοὐ δόξης έμετον ὐποστρἐφειν οὐ δὐναται, δι' ἑτέρας όδοὐ εὶς τό απουδαςόμενον καταν-
ται. αρνεῖται γαρ εὐθὐς τὴν έκκλησίαν καὶ τόν τοῦτον βαπτίααντα προαχωρὴαας
“ιὉἴΞ Τὰ Ε'ἶίῖὶ-ὶΧΟὕ¶ Φρονοὐοιν Ἄκωὰλοὶῖ αὶρετικοῖς καὶ αὶρέαεως καὶ αοεβείας καλῶν κατ- εε
αγὼγια τοὐς αγίους τοὐ θεοῦ οίκους, δια τοὐτου αὶὶετῶν όπερ φηαὶν είλὴφἐναι βαπτιαμα,

Ρε. 57, 4, 5 ῶατε ἐπ' αὐτῶι πληροὐσθαι τὸ προφὴτικόν λόγιον ό ωὴαιν ἐπὶ τοῖς τοιοὐτοις απὴλλο-
τριῶθὴσαν από μὴτρας, έπλανὴθὴοαν από γαατρας, ἐλαλὴααν ῳευδῆ,
θι-ῖμὐε αὐτοῖς κατα τὴν ὁμοίωσιν τοῦ όφεως. ότι δὲ καὶ αὐτὴν ὐπεκρίνατο
τῶν 'Ακεφαλων τὴν θρὴιοκεἱαν, έκ τῶν ἑφεξὴς πρόδὴλον απααι γέγονε. προοτατῶν το
Υὰρ ”ί®υ Καλ' αὐῖὸν |·*ὶὶκεΨὰλΟὶ-ί Τμὴμαῖος καὶ το λεγόμενον ένωτικόν οὐ προοιέμενος, αλλα
κενωτικόν αὐτό καὶ διαιρετικόν καλῶν καὶ αναθεματίςων έν ῖδίοις αὐτοὐ αυγγραμμαοιν,
ἐπειδὴ καιρὸν ἔσχεν ὐφαρπαοαι τόν τὴς Θεουπολιτῶν εὐαγῆ θρόνον, εὶρωνεὐεται παλιν
έξ αντιατρόοου τοὐτο δέχεσθαι, τον 'Αλεξανδρείας πρόεδρον ὐποτρέχων καὶ ὶ-ίέτρον,
όν καλοὐαι Μογγόν, κατα τόν καιρὸν τοὐ αὐτοῦ ένωτικοὐ τὸν τῆς 'Αλεηανδρέων ὐφαρ- τις
πασαντα θρόνον έν τοῖς ίεροῖς τὴς Θεουπολιτῶν έκκλησίας τίθὴαι διπτὐχοις, καταλιιιὼν
παντας τοὐς αποπλανηθέντας παρ' αὐτοὐ ἐπὶ τοὐτωι καὶ διδαχθέντας παρ” αὐτοὐ δια
Τίἑτρον όῳεἱλειν απορρὴγνυσθαι τὴς κατα 'Αλεξανδρειαν έκκλὴαίας. ἐμμἑνει 89 οὐδὲ -(οὐ.

Μ ν11Ι ωοιι τοις καθαπαξ. γνώμη γαρ ἦν αὐτῶι θορὐβους κινεῖν καὶ μὴδέποτε έπί τῶν αὐτῶν 'ίστα-

ἹΏΩΚ8'°ς:νΩ

ἐμ-ται
9:

Ο [= αοτνὶ, Ξ
1 ουμεὼν Οῖἰ συμεὡνου Οε ἑποιἠσαντο Οκ χὰρῃ, ηιωνς γὰρ Οι ἑκκληστασ Οιτ

ἑκκλῖὶσὶασ καὶ Ἱὥὶ' [Τῶν Τὸ" ΟΝ] ΟΜΥΛ 3 (Β ὶῃ ὁ ωῖΐ- 0* 'Τοὐτεον ὶ. ο. δοιιοτὶ οι: Ροὶαί
7 ῖῖαραδὶεὁῃεσ ἰ 1ο σεὶ·'ῆρ®σ Ο” Η Καὶ ΟΠ." 00 ὁ οῃλ· Ι 17 ι±αΥΥανείασ Οι' οευη·
Ροο· Οῦ μὲ εοὶοτ οτ ἐν Ο° ῦὶδέν Ο” 22 ὑῖῖοκρὶνὀὶιενοο Ον προῆιανῶσ ὡα Οι
ες έπιοπρέῳειν Οῖἱ 24 'Π'ΡοΧωΡὴσαῖ Ο” καί ”ὶῖΡ0σΧωΡεῖ Ο" 25,06 καταγὡγια καλῶν Οι"
26 Βια -- αθετῶν] διαθετῶν Οι οοιτ. Οι εῖλὴοε Ι ος αὐτὴν Οιῃχ Ταὐΐην 09" ὑπεκρωανῖο 09
ὐπεκρίυετο Οι1 3ο προατας Ι 32 καὶ νοτικὁν Οι· 33 ρρηνον ον 35 μὀγον Οι- καιροῦ 1
36 της] τοῖα Οι 38 έμμένειν Οι'
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σθαι. πῶς γαρ οῖόν τε ὴν τόν μὴ δια πίστιν Χριστιανικὴν αγωνιςόμενον μὴ τοῦτο μόνον
πραγματεὐεσθαι τό διαταραττειν έκ πασὴς προφασεως αεί τας αγίας τοὐ θεοὐ έκκλησίας;
τοιγαροὐν καὶ τόν ”ὶβηρα ὶἶέτρον κατα ταυτόν δέχεται, κοινωνεῖ δὲ καὶ τοῖς λοιποῖς
Ἄκεφαλοις, ὡς ένόμισεν, απεσχισμένοις τῆς Ἄλεξανδρέων ἐκκλὴσίας, ὴς τὴν ένωσιν ασπα-
Ξεσθαι τότε προσεποιεῖτο, καθὼς ανωτέρω εῖρὴται. πρὸς τοὐτοις δέ πασιν οὐδὲν ἦν .ι
αὐτῶι πρὐ5 Τὸ τῆς συνεχοὕς τιαρα|?>αοὶα5 ἑνπόδισμα. τὴν γαρ ἐν Χαλκὴδόνι αγίαν
σὐνοδον έφ' έκαστὴς ῶς εἰπεῖν αναθεματίςειν τολμῶν, ἐκοινῶνει ταὐτὴι, πολλοὐς τῶν
συνεδρευσαντων έν αὐτίἦι τῆι κατα Χαλκηδόνα αγίαι συνόδωι τῶν ὐπ' αὐτόν έπισκόπων
έν τοῖς ὶεροῖς έχόντων διπτὐχοις. αλλ' οὐδέ ὴ ἐπὶ κακῶι δεξαμένὴ αὐτοὺς τῶν Ἄλεξαν-
δρέων πόλις διέφυγε τοὐς αὐτῶν θορὐβους. ὲφ' έαυτης γαρ ὴσὐχαἔαὐααν, όπως ιιι
ποτέ καὶ διέκειτο, ταὐτην εὐρόντες εὶς ανατροπὴν τελείαν κατέστησαν, προσθέντες αὐτοῖς
τμὴματα καὶ κατ' αλλὴλων τόν ἐκεῖσε λαόν κινὴσαντες, ῶστε καὶ ἐμῳυλίους γενέσθαι πο-
λέμους καί πολλῶν μέν οίκων γενέσθαι καὐσεις, πολλῶν δὲ ανθρώπων αίματα χεθῆναι καὶ
Τοιἶ-'ΤΘΨΒ μὁλὶἰ ποτὲ φυγῆι τας έπί τοὐτοις ποινας διαφυγεῖν. οὐπερ έκεῖνοι διαμαρ-
Τὁι-°“ι'ε5 ὰναθὲμαΐι γοὐν αὐτοὐς καθυπέβαλον καὶ έτέραις πλείοσιν ἐπ' έκκλὴσίας αραἶῖι 16
αίρετικοὐς καὶ αὐτοὶ δικαίως αποκαλοὐντες, ῶς περιγενέσθαι αὐτοῖς έκ τὴς τοῦ θεοὐ κρίσεως
τό εὶς βόθρον ἑμπεσεῖν, όν είργασαντο, καὶ ἐπιατρὲψαι τόν πόνον αὐτῶν εὶς κεφαλὴν αὐτῶν. Ρε. 7. ιο. ι7
πασαν γαρ ἐκκλὴσὶαν αδίκως αναθεματὶσαι τολμὴσαντες ὐπό πασὴς ἐκκλησίας αὐτοὶ εν 194
δικαίως ανεθεματίσθηααν. πολλα μέν οὐν καὶ ἔτερα τετολμὴκασιν, ατινα ττααίν ἐστιν
τοῖς κατα τὴν Ἄνατολὴν έγνωσμένα, δι' όπερ καὶ τόν όγκον τοὐτων φεὐγοντες καὶ αὶδοῖ ιν
τοὐ τῆς ὐμετέρας μακαριότὴτος συλλόγου καὶ τοὐ καθ' ὴμας εὐαγοὐς σχὴματος τας
αὶσχρας τοὐτων πραξεις απεσιωπὴσαμεν. οὐτω δέ οὶκτρῶς, ὡς προείρὴται, τὴν τε
Ἄνατολὴν καὶ Ἄλεξανδρειαν διαθἐντες καταλαμβανουσι καὶ τὴν βασιλὶδα ταὐτὴν πόλιν
οί παρα τοὐτων καὶ τῶν τοὐτοις όμοίων αποπλανὴθέντες, πρόδρομοι ὥσπερ τῆς ἑκείνων
κακίας ὐπαρχοντες καὶ προομαλίσαι αὐτοῖς τὴν τοὐ μὐσους όδὸν όιρείλοντες, καὶ μετ” έκείνους εε
παλιν Πέτρος, ἐῳεξιἦς δὲ τοὐτοις καὶ Σεβῆρος, καὶ τοὐς τε ίδιωτικοὐς οίκους τας τε έκκλη-
σίας τοὐ θεοὐ καὶ αὐτὴν τὴν πολιτείαν, όσον γε τό έπί αὐτοῖς, λυμαινόμενοι καὶ παρα-
συναξεις καὶ παραβαπτἰσματα προοανῶς καὶ μετα πασὴς αναιδοὐς παρρησίας δὴμοσίαι
τε καὶ ὶδίαι τολμῶντες, παρεμβαλλοντες δέ έαυτοὐς καὶ μεσιτείαι χρὴματικῶν πραγματων
ῳόβον καὶ πλοὐτον οὐ τόν τυχόντα ἐκ τοὐτου καὶ ἐκ πολλῶν οίκων έαυτοῖς περιεποιὴσαντο. ιιιι
δι' ῶν τας μὲν τῶν ακεραιοτέρων ιρυχας ἐξὴπατησαν, τας δέ τῶν δεινοτέρων κατεκτὐπὴαανι
τας δὲ τῶν πρός χρὴματα ὴ δόξαν ὴ τρυῳὴν κεχὴνότων ὐπἐσυραν· αλλα μὴν καὶ ένδὐνοντεε
εὶς οὶκίας αὶχμαλωτίςουσι ῳυχας αστηρὶκτους ανδρῶν τε καὶ γυναικῶν, καὶ οὐ μόνον ψυχι-
κῶς, αλλα δὴ καὶ σωματικῶς ταὐτας διαφθείροντες τῶι τὴς ασεβεἱας καὶ ασελγείας βαρα·
θρωι ἑγκατορὐττουσι. καὶ τί δεῖ περὶ τοὐτων τόν λόγον ἐπεκτείνειν παντων τῶν ιι
ανα πᾶσαν τὴν οὶκουμὲνὴν έπισταμένων τας ανοσίους πραξεις τῶν εῖρὴμένων 'Ακεφαλων 1ι·ιν11Ι τοος
αὶρετικῶν Σεβὴρου καὶ Πέτρου καὶ τας μιαρας αὐτῶν καὶ αθέους καὶ βλασφἠϋουῖ καὶ
ῳόνοις χαιροὐσας ῳυχας; ταὐτα γαρ φανερῶς δεὶκνυσι τα τε ἐν τῆι πρεσβυτέραι 'Ρὡμῖιὶι
ακίδα ὁ “ι“ῆ§ ὁο°ὶα9 ιιιὶἠμὴς Ὁρμὶσδας τόν αποστολικόν έκεῖνον διεῖπε θρόνον, καὶ έν ταὐτὴι
Τῆι βααὶλὶδὶ ιῖὐλῦι καὶ έν Θεουπόλει καὶ έν ίὶεροσολὐμοις πραχθέντα τε καὶ συσταντα ὐιῖο· 40
ννἠνιαΐα Τὸν ι-ιι-ὶααρὐν ἐκεὶνων βίον απασι διαγγέλλοντα καὶ τοὐς αὶωνὶους καὶ αλὐτου§

Ο [= ιιοι·ν], Ι
2 αεί Οθλ οιιι. Οὶὶῃὶζ 3 δὲχςηρω Οιικ 5 οὐδὲ Οκ Β συνεδρευόντων Οῖῖ Τῆι οίῃ· οβ

χαλκηδόνι ΟΕ 15 γοὐν οιπ, ΖΕΛ καθυπέβαλλον Οι ἐκκληοίαισ Οι ιο αὐτοῖσ Οεἴἕἑ
αὐτοὐα ΟΠ" 17 βόθυνον ΟΠ κο καὶι Ξ εὶσ Οθῖὶ' ὐὶὶεῖσ ΟΕ 21 ῖὶὶ-ὶθΐἐβασ Οί ϊερου
συλλόγου Ο" ὐμασ ΟΗΛ ες τὴν οιιι. Οιῖ μὶσουσ Οι' εό τοὐς] τοὐ Οι 27 λυὶ·'®"ὶ'ὸ“
μενοι οὐκ ὲτταὐσαντο Ολ"/\ αρ αὐτοὐσ Ον 35 τόν] τῶν Οι' 3ϋ αν' αῖῖασαν Οὐ
ςηι αὶρετικῶν Ι/Χ αὶρετικῶν καὶ Ο μυσαρασ 1

.ασια οοιιιιίὶίοτιιιιο οεοιιοιιετιὶεοιτπη. Τιῃῃ, Η1' 6
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ἀναθεματισμοὺς οῖς βἑβληνται οὶ εὶρημἐνοι δια τὰς απηγορενμἐναε Φιὐτὥν 'ὶΤρὰξεὶ§ ἄ§
εὶργασαντο. εφ” οῖς ἐγκαλυπτεσθαι ὀφείλοντες καὶ λέγειν τοῖς όρεσι πἑσατε ἐῳ' ὴ μᾶς
καὶ καλὐψατε ὴμιῖις ἢ ἐν τοῖς βαθεσι τῆς γῆς ἐγκατορὐττεσθαι καὶ κρεἰττονα τὴς πα-
ρούσης Ξωἦς τὸν θανατον ὴγεῖσθαι δια τὸ μόνους αὐτοὺς τῶν παντων αὶρετικῶν αὶωνἱοι9
καὶ όιλὐτοις ἀναθἑμασιν ῦποβεβλἢσθαι, τοῦτο μὲν οὐκ ἐποίησαν, ὡς ἐπὶ σε!-ΝΟΪΞ δὲ °ΤΟῖ€ ϊ·
αὶσχίοτοις ἐγκαυχὡμενοι εὶσἐφρησαν, ῶς εἴρηται, τἦιδε τῆι πόλει, καὶ ό μὲν ὴμἑραν ἐξ
ὴμὲρας τῆι όισεβείαι προστίθησιν αδικίαν εἰς τὸ ῦῳος λαλῶν καὶ τῶν αγίων κατεξανιστότ-
μενος πατὲρων καὶ τα τούτων ὀρθὰ διασυρων καὶ βλασφημῶν δόγματα, ὁ δὲ Πέτρος τὰ
αὐτὰ βλασφημῶν καὶ παντὶ αἰοχρῶι καὶ μυσαρῶι ἐγχειρὴματι ἑαυτὸν παρεμβόιλλειν οὐ
παραιτουμενος, θεὸν ἔχων τὴν κοιλίαν καὶ τὴν ἑπομἑνην ταυτηι ἀσωτίαν καὶ τὴν δόξαν ιο
ἐν τῆι αὶσχύνηι αὐτοῦ ἐφ' ῦψους τε σοβαρῶς καθὴμενος πρόεισι δημοσἰαι ἑμπομπεὐων
πᾶσι τὴν αὐτοῦ ἀναίδειαν καὶ ὑπὸ τῶν παρεπομἐνων καὶ προπεμπόντων πόιντας τοὺς
παρατυγχανοντας συνωθῶν πασιν ἑαυτὸν δυνατόν ἑπιδεικνυναι διὰ τούτου βοόλεται.
ῶ τίς “ὶερεμίας θρὴνους πόιθεσιν ἐξισοῦν δυνόιμενος τὰ ὴμἐτερα θρηνὴσει κακα; μᾶλλον δὲ
τὴν ὴμετἐραν ραθνμίαν ὅτι τοιοῦτον ἔχοντες ὀρθόδοξον βασιλέα καὶ διαπὐρωι Ξὴλωι τὴν ιε
ὀρθὴν περιἑποντα πίστιν καὶ τὴν εὶρὴνην τῶν αγίων τοῦ θεοῦ ὲκκλησιῶν ὼσεὶ κόρην
ὀφθαλμοῦ φυλόιττειν προθυμοὐμενον παρασιωπῶμεν καὶ ἀνεχόμεθα οῦτως αἰσχρῶς καὶ
ἀναιδῶς πολιτευομἑνους ὁρῶντες καὶ μετότ πασὴς παρρησίας τους είρημὲνους ἀνοσίους
Ἄκεφόιλους. εφ, οῖς ἀλγοῦντες οὐ ξενιςόμεθα μὲν ὑπὸ τοῦ αποστόλου προδιδαχθἐντες
ότι πονηροὶ ανθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον πλανῶντες εο
καὶ πλανῶμενοι, ὁρῶντες τούτους οῦτως ἀναιδῶς παρρησια3ομἑνους, τῆς δὲ ασφα-
λείας τῶν πιστῶν παντων μηδὲν ἔμπροσθεν τίθεσθαι ὑμᾶς καὶ τὸν εὐσεβἐστατον ὴμῶν
βασιλέα πιστευοντες καὶ τῆς ἐπιστροφῆς τῶν ὲξαπατηθέντων παρ' αὐτῶν καὶ τοῦ στηριγ-
μοῦ τῶν ἔτι καὶ νῦν σαλευομἐνων δια τῆς ἐκείνων ἑτεροδιδασκαλίας προνοεῖσθαι πεπεισ-
μένοι καὶ μαλιστα διὰ μνήμης ὑμᾶς φἑρεὶν εὶδὀΤε5 Τὸ προηγορευμἐνον φοβερὸν κρίμα τῶι σε
ἕνα τῶν μικρῶν σκανδαλί3οντι, καὶ ότι πρὸ ὴμῶν παντως σκοπἠσετε τὸ τῶι κοὶνῆι
ουμφἑροντι λυσιτελοῦν, ἐπειδὴ, τὰ μέγιστα, ὡς ουδέποτε ὴ ἄλλοι αὶρετικοὶ ἢ ἐν ἄλλοις και-
ροῖς, κατὰ παντα ἐλυμἠναντο τὴν αγίαν τοῦ θεοῦ ἐκκλησίαν οῦτοί τε καὶ οἱ τα όμοια τοὐ-
τοις φρονοῦντες, τοῦτο παρακαλοῦμεν ὑμᾶς, μᾶλλον δὲ καὶ ἐνορκοῦμεν, εὶ καὶ τολμηρόν τι
ποιοῦμεν, κατὰ τοῦ μεγαλου θεοῦ καὶ σωτῆρος ὴμῶν ὶὶησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς σωτηρίας το
καὶ νίκης τοῦ πιστοτατου καὶ Χριστιανικωτἀτου ὴμῶν βασιλεως καὶ τῶι θεῶι δια τὴν
ὁρθὴν αὐτοῦ πίστιν πεφιλημἐνου ἑξακολουθοῦντας τῆι ἀποωασεὶ -τοϋ ὁσὶομ καὶ ὰποσΐο-
λὶκοὕ ἀνδρἔκ αρχιεπισκόπου τῆς πρεσβυτἐραε ὶὶθώμης καὶ τοῖς τὸν ταύτης τῆς βασιλίδος
πόλεως ἀρχιερατικὸν διακοσμὴσασι θρόνον καὶ τοῖς μακαριωτατοις πατριἀρχαις θεου-
πόλεως καὶ 'ὶεροσολὐμων καὶ τοῖς ἄλλοις ἀρχιερεῦσι πρότερον μὲν τῶι κατὰ τῶν αὐτῶν τε
αἱρετικῶν παρὰ τῶν εὶρημἐνων αγίων ἀνδρῶν προενεχθἐντι κρίματι καὶ ἀναθἐματι ἀρτίως
καὶ πρὸ τοῦδε, τοὐτωι καὶ ὑμᾶς ὑποβαλεῖν, κατ' όνομα πᾶσι φανεροὐντων καὶ αναθεμα-
τηόντων ἐνώπιον θεοῦ καὶ ανθρωπων ἑκὰστου ὑμῶν, Σεβῆρον καὶ Γὶἐτρον καὶ τοὺς τα
όμοια τοὐτοις φρονοῦντας καὶ μὴ μεταγνόντας ἀλλ' ὲπιμὲνοντας τῆι ἐκεἰνων πλανηι καὶ

Ο [= :ιοι·ν], Ι
2 πέσετε ΟΠ 3 ὲγκατορὑττεσθε ΟΥ, οοιτ. ΟΙ 4 ὴγεισθε Οΐ 6 εὶσἑφρησαν ἑαυτοὐσ Ι

7/8 κατεξανισταμενοι Ον τι ἑμπομπεύσων Οο 12 πᾶσι οπι. Οΐ καὶ οιπ. Οι' ὑπὸ Ο διὰ 1
13 παρατνχόυτασ Ο" ὰποδεικνὐναι Ο" 18 ἀνοσὶους οπι. ΙΛ ει οῦν ροεὶ ὁρῶντεσ ενρετεοτ. Ον
22 ὴμασ Οι' ὴμῶν οπι. Ι 23 περὶ τῆσ Ο' 25 ἢνασ Οι' 25/26 τῶ-οκανδαλί3οντι το-κρίμα ΟΪΙ
25 κριτὴριον Ο” τῶι] τὸ Ον 26 σμικρῶν ΟΕ καὶ ότι Ι/\ καὶ Οὶ' ὅ καὶ Οθ" σκοπὴσα-
τε Οί' κοινῶ Ο ςκ καὶι οπι. ΟΓΑ καὶ= τοῦ Ο" 32 ὲξακολουθοῦντεσ Ο" ;ςε|33 ἀπο-
στολικοῦ καὶ ὁσὶον Ι 34 ροεὶ πόλεως τοροτὶε τὸν Οο 35 ὶεροσολόμοισ Ο, 35/36 αὐτῶν αὶρε-
τικῶν Ο αὶρετικῶν αὐτουσ Ι 37 τούτω Οὶὶὶ τοῦτο ΟΙ' τούτου Ο" τη-Π-οβἀλλε", Οτι" κα-Γ· Ο
καὶ τὸ Τ φοβερονντων Ο? 38 ἀιὶἶ-1 Ο' 39 ἔκεἶὶὶον ΟΠ"
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τὰ ὰσεβῆ Σεβἠρου δόγματα καὶ τοὐς ταῦτα δεχομἐνονῖ καὶ Τοί-'Ξ Τοὐΐων σὶ-ὶὶ-ὶὶὶὶἰὶϋῖῖαῖι ὥσ·
τι-ερ ἐπὶ Νεσ-τ-ομὶωι καὶ Εὐτσχεῖ καὶ Διοσκὀρωι καὶ τοῖς ὰλλοις αἱρετικοῖς τοῖς λαοῖς παρα-
διδόντες ποιεῖν εἰὼθατε' διδὰσκοντες τούτους διὰ τοῦ ὰναθἐματος πὰντηι τον εκείνων θανα-
τηῳόρον ἰὸν ὰποστρἐφεσθαι, εὐθύς τε ὰμα πασιν ἡμῖν πρὸς τὰ 'ίχνη τοῦ εὐσεβεοτατον και
θεοῳμλἀκ-τομ ἡμῶν βασιλέως δραμεῖν καὶ διδόιξαι τὴν αὐτοῦ εὐσἐβειαν πὰντα μὲν τὰ παρ- ε
οῖκολουθἡσαντα, δυσωπῆσαι δὲ τὴν αὐτοῦ ἡὶ-ὶεΡὀ”ὶ”Τὶ”Τα ἐκεῖνα 'πραξαὶτ ἄπερ ἡ ΨὶλὁΧΡὶσΤο§
αὐτῶν καὶ θεία Ψμχὴ εφ' ὲκὰστης ποιεῖν πἐφυκεν ἐπὶ τῆι εῖρἡνηι τῶν ὰγιωτὰτων ἑκκλησιῶν
καὶ τὴν αὐτοῦ Θεοφὐλακτον βασιλείαν ἀτὀιραχον καὶ ὰνενὀχλητον διαῳνλὰττει, καὶ
τοὐς παρ' ἡμῶν ἐξονομασθἑντας καὶ τοὐς τὰ όμοια τούτοις ῳρονοῦντας ἐξελὰσαι τῆσδε
της πόλεως καὶ παῦσαι τὰς γινομἐνας παρασννὰξεις καὶ παραβαπτίσματα καὶ ταραχἀςὶ 10
ἀλλὰ μὴν καὶ Ζωόραν τινὰ Σὐρον ὰλὀγιοτον τοῦ αὐτῶν ἑμἐτου καὶ ὶοῦ τυγχὰνοντα δυσω- Ι. Ψ ι±8
ποῦμεν ὐπαχθῆναι τοὐτοις, πὰσης ὰνοίας καὶ ὰλαςονείας πλἡρη όντα καὶ μηδὲν ἕτερον μα·
θόντα ἡ ό παρέλαβε παρ' εκείνων, τὸ κατὰ τῶν αγίων ἡμῶν πατερων ὰνὰθεμα καὶ τῶν
τοὐτοις κοινωνοὐντων καὶ τὸ τοὐς πρὸς αὐτὸν παραγινομἑνους τοῦτο ποιεῖν ἀναγκόιςειν
καὶ παρασυνὰξεις καὶ παραβαπτίσματα καινοτομεῖν καὶ θορύβους ταῖς ὰγίαις τοῦ θεοῦ 16
κινεῖν ἐκκλησίαις, αὐτούς τε τούτους καὶ τοὐς ὰλλους ὲμφωλεὐοντας ἐν διαῳόροις οἴκοις
καὶ προαστείοις τῆσδε τῆς πόλεως ῶσπερ τινὰ θηρία ὐπεξαγαγεῖν καὶ τῶι πρὲποντι
αὐτοῖς τὀπωι καταδικὰσαι, οὶα μὴ βουληθἑντας ὲν ταῖς ύπό τὴν αὐτοῦ εὐσἐβειαν εὐνομον-
μἐναις πόλεσι σωφρὁνως καὶ ἡσὐχως διὰγειν μηδὲ ἐνταῦθα γενομένους κρεἰττους ἑαυτῶν
γενέσθαι ἐκ τῆς περὶ αὐτούς ἐπιδειχθείσης ὰφἀτου καὶ χρονίας μακροθυμίας καὶ θεραπείας 20
καὶ τιμῆς, τοῦ εὐσπλόιχνου ἡμῶν βασιλέως τὴν εκείνων σωτηρίαν πραγματευσαμἐνου, ἀλλὰ
τῆς ὐπερβαλλούσης φιλανθρωπίας ὐπεριδὀντας ὰναξίους ταύτης πεφηνἐναι καὶ εὶς τοσοῦτον
ὰπονοίας καὶ ὰλα3ονείας ἀρθῆναι, είς όσον καὶ τετίμηνται καὶ ἀδεῶς παντα πρὰττειν
παρακεχώρηνται · γενικὴν τε διὰταξιν πανταχοῦ καταπέμιμαι πρός τε τοὐς ὁσίους ὰρχιερεῖς
πρός τε τοὐς δημοσίους ἄρχοντας παντα τὰ εὶρημἑνα γίνεσθαι ὰπαγορεύουσαν, ἀλλὰ καὶ 26
τοῦτο θεοπίςουσαν ὥστε τοὐς οίκους καὶ τὰ προόιοτεια ἐν οἶς αὶ τοιαῦται παρασυνόιξεις
γίνονται, προσκυροῦσθαι ταῖς κατὰ τόπον ὰγιωτόιταις ἑκκλησίαις. καὶ οὶ βασιλικοὶ Οοο, Ιιιει. Ι
γὰρ νόμοι θεσπί3ουσι παντα τόπον καὶ πρᾶγμα ἐν ῶι καὶ δι' οὐ εἴτε κατὰ πλὰνην εἴτε 5° 3' 5
κατὰ ὰλἡθειαν ίερόν τι επετελἑσθη, ταῖς ἀγίαις τοῦ θεοῦ προσἡκειν ἐκκλησίαις καὶ τοῦτο εε
ἡμῖν εὶσηγεῖται ὴ θεία γραφή, οτε Μωσῆς ὁ τοῦ θεοῦ θεράπων τὰ οὐχ ὶερατικὰ πυρεῖα εὶς Μ ν1Ι1 ιοος
κατασκευὴν τῶν τοῦ ναοῦ προχωρῆσαι θεοθεν διδαχθεὶς ἐνομοθέτησεν, ἐπειδὴ εἰ καὶ ὰλλό- Ιἕὲῖηὐῦ'
τριον πῦρ, όμως γοῦν ἐν αὐτοῖς προσὴνεγκαν καὶ ἐτἐλεσαν τὴν ὰπηγορευμἐνῃν αὐτοῖς ὶερα- μαι. ιο, ι
τικὴν λειτουργίαν Δαθὰν καὶ "Αβειρων καὶ ἡ συναγωγὴ Κορὲ οἱ τότε της ὶερωσὐνης καὶ
τοῦ προφἡτου καὶ τοῦ θεοῦ ἀναισχὐντως κοαεξαναοτόιντες, καθάπερ νῦν οῦτοι πρὸς ἀσἑ-
βειαν ἑαυτοὐς ἑκμισθοῦντες ιμευδὼννμοι ὶερεῖς καὶ ὰληθεῖς ἀντίχριστοι τοῖς οἴκοις ὲπεισῆλ- εν
θον καὶ αλλότρια ὴγειραν θυσιαστὴρια καὶ καταβαπτιστὴρια ὡικοδόμησαν ἐξ ἐναντίας τοῦ
ὰληθινοῦ θνσιαστηρίου καὶ τῆς αγίας κολνμβὴθρας. θεσπίσαι δὲ καὶ τοῦτο ὶκετεὐομεν

Ο [= οοι·ν], Ι
τ τοῖς ἀσεβἐσι Ι δόγματα Οῖ δὀγμασι Ι διδὰγματα οει· σνγγρἀμμοῃα Ον δόγμα-τα Και

συγγράμματα Λ ε/3 ποιεῖν εὶώθατε τοῖσ -- παραδιδὀντεσ Ο°^ τοῖς λαοῖς οιιι, 1 3 εμ ἀμαθἑ-
ματος Ι τῶν Οἱ, εοττ. τὸν Οῖ 5 μεν οιπ. Ι 6 τὲ Ι 7 αὐτοῦ Οε 8 διαωνλὰττει
ίπ διαῳυλὰττειν οοιτ. Οῖ ο τούτων Οῖ, οοιτ. Οῖ τι ςωὼραν Ι υὶ: εοὶοι; αη-Τοῦ οικ-
ὶοῦ Οιιῖῖἱ υὶοῦ Ο" 12 ὰγνοὶασ Ον" πλὴρησ Οῖ ις πῶῦ ἡμῶν Οτιν 14 .ῃ.αραγενο_
μἐνουσ Οῖ παραγενομἑνοισ Ον 16 κινεῖν Οο οιιι. ΟΜῖΙ διαφὀροις τόποις καὶ οἴκοις Ι
17 ὲξοιγαγεῖν Ο" 18 γενομἐνονσ βουληθἑντασ Ι εο παρ' αὐτοῦ Οε ἀφὰ-Τον ο±ιει·^ ὰφἀ-
του καὶ ἀρρὴτου Οῖὶ καὶ χρονίας οιτι. Ι καὶ· οιιι. Οῖ ἑπιθυμίαο· Ο" Ἡ ἐκείνου Οι-
πραγματευσὰμενοι ΟΕ πραγματευσαμενων Οῖ ες τε οιιτ. Ον 25/26 ἀλλὰ _ Θεσπῳςυσαυ οῃς' οκ
28 Υὰρ ΙΛ οιιι. Ο σο ἐτελἑσθη Ι ὰγιωτἀταισ Ο" 3ο εὶσἠγη-ται ον ὁ ως οει·
π'·ίΡὶα Ο" 31 καὶ εὶ Ο° 32 ἐν αὐτοῖσ Ον 33 ἀβειρὸν Οῖ
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τὸ αὐτοῦ εὐσεβἑς κρατος παντα τὰ κατα της αγίας ἐν Χαλκηδόνι συνόδου καὶ τοῦ μακα-
ρίου Λέοντος Σεβἡρου ασεβὴ συγγράμματα ὁπουδὴποτε εύρισκόμενα πυρὶ παραδίδοσθαι·
τοῦτο γὰρ καὶ ἐπὶ τοῖς Μανεντος καὶ Νεστορίου ἀσεβἐσι συγγραμμασι γίνεσθαι εὐσεβεῖς
διαγορεὐουσι διαταξεις. τα δὲ κανονικῶς πραχθὲντα ἐπὶ τοῖς εἱρημένοις προσὼποις
δυσωποῦμεν τὴν ὐμετἑραν μακαριότητα καὶ τὸν ἱερὸν ύμῶν σύλλογον ἐπηητησαι παρα ε
τε τῶν συνεδρευόντων ύμῖν όσιωτατων 'Ρωμαίων καὶ τῶν προσκαρτερούντων ύμῖν θεοσε-
βεστόιτων νοτοιρίωνι ἔῖὶ Υε μὴν καὶ Τὥν Τὰς αποκρίσεις ποιουμἐνων θεοφιλῶν ἀνδρῶν τῆς
Ἄνατολικῆς διοικἡσεως, ὥστε τούτων φανερῶν γινομενων ἐξακολουθῆσαι τὴν ὐμετἑραν
μακαριότητα καὶ τὴν συνεδρεὐουσαν ὐμῖν αγίαν οὐνοδον τοῖς ὁρισθεῖσι κατ' αὐτῶν παρὰ
τον τοὺς εὶρημἐνονε πατριαρχικονς θρὀνονς καιακοομηοαντων αγιων ἡμῶν πατερων και ιν
αναθεματίσαι τοὐς εἰρημἑνους Σεβῆρον καὶ ἶὶἐτρον καὶ τοὐς τούτων ακολούθους καὶ τοῦ
αὐτῶν φρονὴματος ύπαρχοντας καὶ μαλιστα τὸν μνημονευθιἑντα Ζωόραν ὡς επίσης τού-
των ἡ καὶ πλεῖον τὴν ἑκκλησίαν τοῦ θεοῦ διαταρὰξαντα καὶ καθόλου παντα ἐκκἡρυκτον
γενόμενον ύπό τε τοῦ αποστολικοῦ θρόνου καὶ πασης αγίας καθολικῆς καὶ αποοτολικῆς
ἐκκλησίας ὡς μὴ θἐλοντα τοὐτοις ακολουθῆσαί τε καὶ κοινωνῆσαι. τς

Ύπογραφαί
ι Μαριανὸς ἑλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ ἐν ὰγὶοτς Δολ-

ὶὶατίου καὶ ἔξαρχος τῶν εὐαγῶν μοναστηρίων ταύτης τὴς βασιλίδος πόλεως ύπο-
γραψας ἑπἐδωκα: _

2 ,Α`Υαῖῖῖὶ'ῖὸ§ ὲλὲει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς Δίου δεηθεὶς εν
ύπἑγραψα: -

3 Ἄγόιπιος ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοϋ της ὁο-ὶοτς μνἠμης
Θαλασσίου ύπογραινας ἐπἐδωκα: -

ὶι 'Αλέξανδρος ἔλἕεὶ θεοί? 'πθεσβύΐεθοῖ Καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ ἐν ὰγίοις
Ἄβραμίου ύπογραιρας ἐπἑδωκα: - 26

5 Θεόδωρος ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγοὐμενος μονῆς ὶὶὼβ μ-πογρἀψαε ἐπἐδωκα: ..
6 'Ελευθεριος ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος μονῆς τοῦ αγίου μαρτυρος

Κυριακοῦ ύπογραιμας ἑπἑδωκα: -
7 Στεφανος ἑλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγομμεμοε μονῆε >ΟλνμΉ.ἰον ‹ὐ.π0ΥρἀΨαΞ›

ἑπἑδωκα: - ι νο
8 ΚνΡὶακὸ9 ἑλἑεὶ θεου πρεσβὐΐεθοΐ καὶ ίὶΥΟὐὶ-ὶενος μονῆς τῶν Σύρων ύπογραιμας

ἐπὲδωκα: -
9 Θεόδωρος ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆε τρὐφωνοε ὑ.ποΥρἀ,-μαε

ὲπἑδωκα: -
το Στεφανος ἑλέει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος μονῆς τῶν Κώμο-τα ὑπογρὰψαε 86

δια χειρὸς 'Ιακώβου ἐπἐδωκα: -
ΜΉΠ Ξωο τι Παύλος ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τῶν 'Ρ ' 'ωμαιων υπογραιμας

ἐπἑδωκα: -

Ο ξαο, ι· ιιεοιιο εα 23, ν], Χ [νεοι-ιο Μὶ 23]
τς διαταξεισ διαγορεὐουσι Ον κοινῶσ Ο” ἐπὶ ΟΠΑ ἐν Ον" 6/7 σνυεδρευὀνΐωυ ὑμῖν Θεα"-

βεστατων νοταρίων καὶ τῶν προσκαρτερουντων" ὐμῖν ὁσιωτατων ρωμαίων ον 6 ὑμῖν, 1 ὑμῖν και Ο",
7 Υε οῖθ- Ο" θεθφὶλεῃὰὶων οί _8 ωσπ ΟΠ ὼσ ἄν οί” ΦανεΡὥσ Οι" το ἡμῶν
οιτι. ΟῖΙ τε/13 τούτοισ Ον Ι3 Χ" Ο" παντη ΟΥΙ 15 ὼσ Ι καὶ ὡσ οτ και οπο.-Λ
16 αἱ ὑπογραφαί οτι οῃρ οι-νς 17 μαρινιανόσ Οι: 17 σε εοιπροτ ελέω Ον 18|Ι × = ος

4 9 νπογραῳων
σο θεοῦ οιιτ. Ι ὶὶΦνὶΊΞ Οῃὶ- 0' 22 μονὶὶἶ οὶῃ· 0' 23 νποΥρόιψασ ἐπἑδωκα Ον” ὐπἑγραψα Οε
εκ-ρ.52ι 4 Ἄλἐξανῦθθἴ _” νπἑγθθψαὶ ων 'ῖοὶσ λοιῖῖοισ αιτασι ΟῖΙ εκ αρχιμανδρὶτησ ΟΦΛ
ὴγοὑμενοσ Οιιν 26 καὶ ηγούμενος οιτι. Οί" εο μμ-ογρἀΨαε Λ οω- Ο



τη. Ι.ΙΒΕΙ.Ι/ιἴδ ΜΟΝΑΩΗΟΕἹἹΙ ΑΠ ΒΥΝΟΠΨΜ 45

Ι2 ΞΨΣΙΑΝΨΞ ΣΣΕΙ ΤΙΙΕΟΥ ΡΪἕΕΞ}3Ϊ'ΓΕΪἑνΒ ΒΑΕ ΗΕΗΥΙΝΙΕΝΨΒ ΜΟΝΒΒ ΤΟΝ ΚΟΜΑΕΟΝ ΥΡΟῦΚΑ‹ΡξὶΑ›Ξὶ

ενεοοοὶ: -
τς Ίωὰννης ἑλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς του αγὶού αποστόλου

Θωμδ: ύπογραῳας ἐπἑδωκα: -
πι Κοσμδις ἐλὲει θεού πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τοϋ αγίου προδρὁμου καὶ ιι

βαπτιστου 'ὶωαννου ύπογραψας ἐπἑδωκα: -
τς Διὁσκορος ἑλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τῶν 'θλνβρὶού ύπο-

γρἀψας ἐπἑδωκα: -
πε Δημήτριος ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τῶν Φωκδι ύπογραψα5

ἐπἐδωκα: - ιο
η Κύριακος ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τῶν Εύφημίον ύπογρὰιμας

ἐπὲδωκα: -
ιε 'Αλέξανδρος ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς -τοϋ καλαμἰού ύπο-

γραψας ἐπὲδωκα: -
ιη 'Ιωαννης ἑλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ῆγούμενος μονῆς του αγίου καὶ ἐνδὁξον ιε

ἀρχαγγἑλου Μιχαὴλ ύπογρὁιψας ἑπἐδῶκα: - _
ω Φῶκᾶς ἐλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ῆγούμενος μονῆς τῶν Ἱωνα ύπογραῳας

ἐπὲδωκα: -
ε± Στεφανος ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούιιενος μονῆς τῶν Τὶρομώτού ύπο- εν τς:

γραῳας ὲπἑδωκα: - 90
εε Δαδας ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος μονῆς τῶν Καιονμᾶ ύπογραψας

ἐπἐδωκα: -
ες Γενναδιος ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς Κυριακού οτι-ογρὰῳας

ἐπὲδωκα: -
οι Κύρίῶν ὲλὲει θεού πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τῶν Αὶγνπτἱων ύπο- 26

γρὰψας ἑπἐδωκα: _
ες Θεοδωρος ἑλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τῶν Μαρωνὶού ύπο-

γραιροις ἐπὲδωκα: -
νο Διονύσιος ἑλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς Μὰρκού ύπογραψας

ἐπἐδωκα: - ιιν
27 'ὶωαννης ἑλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τῶν Θεοδὼρού ἐν τῆι

πἑτραι ύπογραιμας ἐπἐδωκα: -
εε 'Ελευθεριος ἐλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς Νἐῶνος ύπογρὰιμας

ἐπὲδῶκα: -
29 Ζὼιλος ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος μονῆς τῶν Θεοδὁτού ύπογραψοο εε

ἐπὲδωκα: -
30 Τιμὸθεος ἑλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῶν 'Αστερἱού ύπογρὰῳαἐ

ἑπἑδωκα: -
ςι Μάρκος ἐλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τοῦ ὁιγὶού Κνρὶκού ύπογρα-

φας ἐπἐδωκα: - 40
32 'Ανδρεας ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ἢΥΦὐι±ενΟ5 Ι-ὶ0υἦ3 τῆς ἀγἱας ενδόξου θεοτὁκού

καὶ αειπαρθἐνον Μαρἱας ύπογρὰψας ἐπἑδωκα: -

Ο [= ᾶβν]

τμ οπι. Ο" 1 τιιεεν ΟΕ ικε Ο" ιιεονιιιιενε ιιιπιιεετο Ο" νποετιιίε τενεδωειι Οι!
ῦ 'ὶωἀννού οιπ. ΟΕ 7 ὸλύμβρἱού ΟΝΑ τς μονῆο· ΘΕΑ μονῆσ τοϋ εύαγοῦσ Ο" ιςιὶιὐ αγίου
καὶ ὲνδὸηον οιτι. ΘΕΑ το τῶν Οε του Ο" ποονὁτον Ο° ος-ες Κνριακοἰἶι _·
μονῆς οιπ. ΟΥ ες κύριακησ ΟΕ ςι/32 ἐν τῆι πἐτραι οσι. Οε 3ο μονῆς οιτι. Ο"
κηρύκού ΟΕ .ιι ι μονῆς οπι. Ο” εμ/4: ενδόξου - μαρὶασ Ο" θεοτὸκού 00 και ρειιειιπἐε }ἶεεεοι·ι.·›ιι Λ

Ξ
ὶ

Ει

ὶ

ὶε



αγίου Ο°Λ 3ι ΟΠ- Ο" 32.ί33 ὰιήασ _ ὶὶαῦίαυ' Ο" θεοτὁκού Οε αεί ρειιειτὶαε Μο.ι·ἑεσ νἐεείπἐε Λ

37 ὲὶεβὶκω Ο®
ες. .

.

-ἐιὶ.
›ι.

ε ±

ὶιες

ε
ν
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33 Κυριακὸς ἐλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ῆγούμενος μονῆς τού αγίου μαρτύρος Γε-
ωργίου ἐν τῆι ἔηροκἑρκωι ύπογραῳας ἑπεδωκα: _

ςε Παύλος ἐλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος τῶν αγίων Γίἐτρου καὶ Γίαύλου
τῶν αποστόλων, Σεργἰού καὶ βακχου τῶν μαρτύρων ύπογραψας ἐπἑδωκα: -

ςς 'Αττικὸς ἑλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος μονῆς τῶν Εύκραταδῶν ύπο- ε
γραῳας ὲπἑδωκα: _

36 Στρατὀνικος ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τού αγίου μαρτυρος
Δομετίου ύπογραῳας ἐπὲδωκα: _

37 Μαρκος ἑλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τῶν ίἕὶεοδῶρού ύπογραιμαε
ἐπὲδωκα: _ το

38 Ζὼσὶι-105 ἔλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ῆγούμενος μονῆς τῶν Μαξιμίνον ύπο-
γραὶμας ἑπἐδωκα: _

ςο Γίαύλος ἐλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τού αγίου Ζηνοβίου ύπο-
γραῳας ἐπἑδωκα: _

κο “Ιωαννης ἑλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ῆγούμενος μονῆς Ἰσαακίού ύπογραψας τε
ἐπἑδωκα: _

εμ 'ὶακωβος ἐλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ιἦγούμενος μονῆς Ἄββἱβου ύπογραῳας
ἐπἐδῶκα: _

εε Γεώργιος ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς Κύρου ύπογραῳας επε-
δωκα: _ εε

εε Παύλος ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ῆγούμενος μονῆς Σαμουὴλ κατα τον Σκύθην
ύπογραψας δια Ζωτικού διακὁνου ἐπὲδωκα; _

ερτ Πετρος ὲλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς ἐπίκλην 'ὶερουσαλὴμ ύπο-
γραῳας ἐπἑδωκα: _

ιις Μαρῖνος ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς Γίαυλἰνού ύπογραῳας εε
ὲπὲδωκα: _

46 Μὀδεστος ὲλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς επἰκλην τῶν Λυκαονῶν
ύπογραωας δια χειρὸς Φλαβιανού πρεσβυτἐρού επὲδωκορ .α

ει? 'Αντώνιος ελἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ὴγρύμεεοε μορῆε -τοῦ ερ ὰγἱοςε -πω-ρὸη
ἡμῶν Εύσεβίου ύπογραιμας ὲπἐδωκα: _ 80

48 ΤΡὑίΡω'·ί ἑλἑεὶ θεοῦ ”πΡεσβὐ'ὶ“εΡΟΞ νννἦε τῶν Μανούηλίού ύπογραψας ἐπἐδῶκα: _
.τς Θεοκτιστος ἐλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενοε μορῆε -τῆς ὰγςαε ενδόξου θεο„

τὸκού καὶ αειπαρθἐνου Μαρίας ύπογραιμας ἐπὲεωκας _
50 Ζὴνωυ ὲλἑεὶ θεοῦ ”πΡεσβὐΤεΡ®ῖ καὶ ὶ=ὶΥοὐὶὶΕνΟ9 μονῆς τῆς διακειμἑνης ἐν Καλῶι

αγρῶι τοϋ αγίου προδρὀμου καὶ βαπτιοπού 'ὶωαννού ύπογραιμας ἐπἐδῶκα: _ εε
51 ὶ_ίαἶ'λ0§ ἑλἑεὶ θεοῦ πΡεσὶ3ὶ:'”ΤεΡο§ καὶ 'ίὶΥΟὐμενΘ§ ί-ὶϋνἦς τῆς αγίας μαρτύρος “Ερμιόνης

ἐν Τοῖῖ ἘλλεβίΧ®'·^ ὑΤί®ΥΡὰΨα'ἔ διὰ Χεὶρὸῖ Μαρίνου αναγνῶστου ἑπἑδωκα: _
ςε Σίλας ὲλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῶν 'Ηλία ύπογραςμαε ε-πε-

δωκα: _

Ο [= σον]
1 μονῆς οιπ. Ο" :_¬3 τού αγίου _- ἡγούιιενος οοι. Ον 1 ρὰρ-ερροε ΟΠ-1' Οωχ 2 -γῆ Θε

ες τῶν αποστόλων Ο" οιπ. Οῦ σεΡἹ'ὶ®ὶ·' Ή μαβΐἔβων Ο" καὶ τῶν αγίων μαρτύρων σεργίου καὶ
βακχου Ο°Λ 5 ὼἕβωὰδων Ο" 7 ἐλἐω θυ Οβ οιπ. Ο" 9 Τὶιεσαοτί είε ε.τεε;ύΕοι·ίε Λ
η Ιακωβοσ ΟΝΑ ὶωὰννὶιϋ 00 ἀβὶβοὶ-ί 0" εε δια ςωτικού διακονου ύπογραιμασ Οε
27 ἑπἱκλην οι-ῃς ονχχ 28 χειρὸς οπι. Οὶὶλ ρνεεὐρὲεειειιι εὶ ‹ἰειιὶει·οι·ὶππ-ι Λ ε9γ·3η ερ __ ἡμῶν Οιιν
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'ίωαννης ἑλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς Μόιρα πλησίον τῆς 'Αετίου
κινοττἑρνης ύπογραψας ἐπἑδωκα: _
Βασίλειος ἐλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τού αγίου Συμεῶνος επίκλην
Κυρακωνα ύπογρόιψας ἑπἐδωκα: _
Θεόδωρος ἑλὲει θεού πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος μονῆς ύπ' εμού χαριτι Χριστου ε
σύστασης ύπογραψας ἐπἑδωκα: _
Βαβύλας ἑλέει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τού τῆς όσίας μνὴμης
Δανιηλ τού ἐν τῶι στύλωι καὶ τού αγίου ' ὶωαννου τού προδρόμου καὶ βαπτιστού Μ ν111 ιοιιι
καὶ τού αγίου αποστόλου 'Ανδρέου ύπογραιμας ὲπὲδωιςα; _
Γίολυχρόνιος ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης τού αγίου αρχαγγἑλου ιο
Μιχαὴλ τού ἐν τῶι αίθρίωι ύπογρόιιμας δι' 'Αναστασίου μοναχού ἐπἑδωκα: _
'Αναστασίας ὲλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῶν 'Ρωμαίων ύπο-
γραψας ἐπἐδωκα:
Ἄνδρἑας ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος τῶν 'Ρωμαίων ύπογραψας
ἐπἐδωκαι _ τε
ὶίὶόδων ἐλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς Θεοδώρου ύπογραιρας
ἐπἐδωκα: _
Ἐλπίδιος ἑλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς Εὶασιανού ύπογραψού
ἑπἑδωκα: -_
Ζῶσιμος ἑλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς Λυκαόνων πλησίον τού εο
αγίου Λαυρεντίου ύπογραιμας ἑπεδωκα: --
Γίολυχρόνιος ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῶν Κρητικῶν
ύπογραιμας ἐπὲδωκα: _
'ὶωσηφ ηγούμενος τῆς αγίας ενδόξου παρθένου καὶ θεοτόκου Μαρίας τῆς ούσης
ἐν τῶι λιθοστρὼτωι ύπογραιμας δια χειρὸς Στεῳανου πρεσβυτὲρου καὶ δευτε- εε
ραρίου μου ἐπὲδωκοι: _
Ζωτικὸς ὲλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τού αγίου ,Ανδρεου
πλησίον της Σατορνίνου πόρτης ύπογρόιψας ἐπἑδωκα: _
Μαρτύριος ἐλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονἦς Ούόιλεντος τού αγίου ἰ-λί 136
'ίωαννου τού βαπτιοτού ύπογρόιιμας ἐπὲδωκα: _ νν
ὶίωαννης ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῆς πλησίον τού
αγωγού ύπογραιμας ἐπἑδωκα: -_
'Στεφανος ἑλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ῆγυύνεναὶ ί-ὶονἦς τῶν 'Ρωμαίων πλησίον
τού αγίου Γεωργίου Συκὥν ύπογραψας επἑδωκα: _
Σαββατιος ἑλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς Ύπατίου ύπό Φωτει- 85
νὸν τὸν ὁσιὼτατον ἐπίσκοπον τῆς Χαλκηδυνίων νητροπόλεως ύπἑγραιμα
διὰ χειρὸς 'ὶωαννου διακόνου τού αύτού μοναστηρίου δια τό ἐμὲ γραμματα μὴ
εἰδέναι: _
'Ιωαννης ἐλεει θεού πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης της εύαγούς μεγαλης μονῆς
τῶν 'Ακοιμητων της ύπὸ Φωτεινόν τόν όσιὼτατον ἐπίσκοπον της Χαλκηδονίων 40
λαμπρδις μητροπόλεως ύπἑγρακμα: _

Ο [= ειον]
1-_ς Μάρα _ μονῆς οιτι. Ον 1 αετού Οί 5 Ι-ὶΟνἦ5 (ΠΠ. Οι' ιιιοτιιιεινιτί ε. !.:ιιμ·‹:ιν'ίί

οποιες-τι.: Α χαριτι χύ Ο” θυ χαριτι ΟΒΛ Ι4/Ι5 ων- 0" 18 ὲλἐει θεού οιπ. Ου
ος/ε6 δευτερίου Ο” 27 αρχιμανδρίτησ Ο” ὴγούμενοσ Ο°Λ 28 σατουρίνου Ον ςτ ίιΥϋὐ·
μενοσ, ευρετεοτ. αρχιμανδρίτησ Ο” 33 ήν μονῆσ Ον 36 χαλκηδονἐων νί: εοὶοτ Ον χαλκηδόνων Ο”
37 γραῳειν Ον κο/.-μι τῆσ _ μητροπόλεωσ Ο" χαλκηδόνοσ ΟΕΛ
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Κυπριανὸς ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μόνης τῶν 'Οσίας ύπὸ Φω-
τεινόν τὸν ὁσιὼτατον ἐπίσκοπον της Χαλκηδονίων μητροπόλεως ύπἐγρακμα: _
Ἱωαυνης ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς της ἑξαγῶνου ύπό Φω-
τεινὸν τον όσιωτατον ἐπίσκοπον της Χαλκηδονίων μητροπόλεως ύπἐγραψα: _
Σ-ιεῳανος ἐλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς 'Ορχαδων ύπὸ Φωτεινον ε
τὸν ὁσιὼτατον ἐπίσκοπον της Χαλκηδονίων μητροπόλεως ύπἐγραψα: _
Τρύῳων ἐλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μόνης της “ίερίου ύπὸ Φωτεινὸν
τον όσιὼτατον ἐπίσκοπον της Χαλκηδονίων μητροπόλεως ύπἐγραῳα: _
Γεὼργιος ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς Κρανων ύπό Φωτεινὸν τον
οσιὼτατον ἐπίσκοπον της Χαλκηδονίων μητροπόλεως ύπἐγραψα: _ ιν
ῖῖολυχρόνιος ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς 'Αλαπἑδων ύπὸ Φω-
τεινὸν τον ὁσιὡτατον ἐπίσκοπον τῆς Χαλκηδονίων μητροπόλεως ύπἐγραψα: _
Γίαύλος ἐλὲει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς της Γίηγῆς ύπό Φωτεινὸν τὸν
ὁσιὡτατον ἐπίσκοπον της Χαλκηδονίων ύπἐγραιμα: _
Σεβηριανὸς ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῶν Σύρων ύπὸ Φω- ιε
τεινὸν τὸν ὁσιὼτατον ἐπίσκοπον της Χαλκηδονἱων ύπἑγραψα: _
Είρηνικὸς ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῶν Ζωγραφητῶν ύπὸ
Φωτεινὸν τόν ὁσιὡτατον ἐπίσκοπον της Χαλκηδονίων ύπἐγραψα: _
Μεγαλημερος ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς Κρανίδων ύπὸ Φω-
τεινὸν τον ὁσιὼτατον ἐπίσκοπον της Χαλκηδονίων ύπἑγραῳα: _ εο
Μαρκελλῖνος ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τού αγίου ἐνδόξου
αρχαγγἐλου Μιχαηλ 'Ρουφινιανῶν ύπο Φωτεινὸν τὸν ὁσιὼτατον ἐπίσκοπον
ύπἐγραωα: _
,Ιωαννης ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς Βαρναβα ύπὸ Φωτεινὸν
τον ὁσιὼτατον ἐπίσκοπον ύπἑγραψα: _ εε
Θἐὸεωθοῖ ἐλἐἐὶ θεοῦ “πΡἐσβ'·ὶί“ί”ἐΡΟ5 καὶ ηγούμενος μονῆς Ἄπολλωνίου ύπὸ Φω-
τεινόν τον όσιὡτατον ἐπίσκοπον ύπἐγραῳα; _
Γίαύλος ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμευοε μονῆς Γαλακρηρὥρ ὑπὸ Φωτειυὸν
τον ὁσιὼτατον ἐπίσκοπον ύπἐγραψα: _
Σΐἑφανοἶ ἐλἐεὶ θεοῦ πβεσβωἐβοῖ καὶ ίὶΥ0ὐ'ί-ὶἐνος μονῆς 'Αντιοχειανῶν ύπὁ Φω- εε
τεινὸν τον ὁσιὼτατον ἐπίσκοπον ύπἐγραῳα: _
Στέφανος ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῶν αγίων τεσσαρακοντα
ύπὸ Φωτεινὸν τὸν ὁσιὼτατον ἐπίσκοπον ύπἐγραιμα: _
ΔωρὁθΞῦ·Ξ ἐλὲεὶ θεοῦ 'ύΡἐσβὐΤΕΡΟΞ καὶ ηγούμενος μονῆς Γίατιόρων ύπὸ Φωτεινὸν
τον ὁσιὼτατον ἐπίσκοπον ύπἑγραψα: _ 86
Ἑλπίδι05 ἐλὲεὶ θεοῦ 'ύΡἐσβὐ“ίἐΡο§ καὶ ηγούμενος μονῆς τού Κριθίνου ύπό Φω-
τεινὸν τον ὁσιὼτατον ἐπίσκοπον τῆς Χαλκηδονίων ύπὲγραερα: _
Ἑλευθἐριος ἐλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῶν ' Ρωμαίων πλησίον τῶν
'Ρουφινιανῶν ύπό Φωτεινὸν τὸν όσιὼτατον ἐπίσκοπον της Χαλκηδονίων μητρο-

Ο [_ σον]
2 οι: εοπιροε ιιεοιιο σα τε τησ _ μητ οπόλεω Ο"Ρ ν χαλκηδόνοσ ΟἐΛ 3 μονησ οιτι Ονν

7 εριευ οι· ιι ειαε-εεεων ον· τε νιιτνντὸλεωε αν οι κι ιε ιε ς κεακ ε νι_ ς ° - · 'ΠἹΞ ὶι Ο ων
στη-θε εο τησ μητροπολεωσ χαλκηδονοσ ΟΟΛ ~21 μαρκελίνοσ Ο" μονης οιτι Ο"
αγίου ενδόξου οιο. ΟΘΛ εε ύπό -_ ἐπίσκοπον οιτι. Οε ερ ἐπίσκοπον -γκο- αλκ ςουἑκςν ον__ Γί Χ 'Γί
28 γαλσκρίνων Ο" ερ ἐπίσκοπον τησ χαλκηδονεων Οκ ι ·~ ··3Θ_32 Αντιοχειανων _ μόνης οτε Οκ
3ο αντιοχιανων Οθ 34.ί35 ΟΦ- Ο" 37 'ὶ'ῆ§ Χαλκηδονίων οιτι. ΟΘΛ 39 τῶν οιτι. Ο”
39„..Ρ_ 49' τ τῆς Χαλκηδονίων μητροπόλεως οπτ. Οίίλ
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πὁλεως ύπἑγραιμα διὰ χειρὸς Γεωργίου ὰναγνὡστου δια τὸ ὁλιγογρὰμματον
εῖναί με: _ ι
'ίορδὰνὴς ὲλεει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τῆς πέτρας ύπὸ Φωτεινὸν
τὸν ὁσιὡτατον ἐπίσκοπον τῆς Χαλκηδονίων ύπἑγραψα: _
Μάρκελλος ὲλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τοῦ Δαλματίου ύπὸ ιι
Φωτεινὸν τὸν ὁσιὡτατον ἐπίσκοπον ύπὲγραψα: _
ίίούλιος ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς της αγίας μὰρτυρος Βὸισσης

ἐν τῶι ίίμερίωι ύπὸ Φωτεινὸν τὸν ὁσιὡτατον ἐπίσκοπον ύπἐγραψα: _
'Ισίδωρος ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς ίδίας τῆς ούσὴς ἐν ῳυτοῖς
πλησίον τοῦ αγίου μαρτυρος Ἑπιμἀχου ὑπὸ Φωτεινὸν τον ὁσιὼτατον ἐπίσκοπον ιο
Χαλκηδονίων ύπὲγραψα: -
Εύγἑνιος ἐλὲει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τοῦ Λευκαδίου ύπὸ Φωτεινὸν
τὸν ὁσιὡτατον ἐπίσκοπον ύπἑγραῳα διὰ χειρὸς Παύλου διακὁνου τοῦ αύτοῦ
εύαγοῦς μοναστηρίου διὰ τὸ ἐμὲ μὴ δεδυνῆσθαι ύπογραωαι ἐκ τοῦ γὴρους: _
Φωτεινὸς ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τοῦ ὰγίου ίἶλὰτωνος τε
ύπὸ Φωτεινὸν τον ὁσιὼτατον ἐπίσκοπον ύπὲγραψα διὰ χειρὸς Γεωργίου δια-
κὁνου τοῦ αύτοῦ μοναστὴρίου διὰ το ἐμὲ γραμματα μὴ είδἐναι: _
'ὶωαννης ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τοῦ αγίου αποστόλου
Θωμἄ βρὀχθων ύπο Φωτεινὸν τὸν ὁσιωτατον ἐπίσκοπον τῆς Χαλκὴδονίων
ύπἐγραψα: _ ευ
Στεφανος ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς των Στεῳανα ύπὸ Φωτεινὸν Μ ΨΙΙΙ ιστδ
τον ὁσιὼτατον ἐπίσκοπον τῆς Χαλκηδονίων ύπἐγραψα: _
Εύγἐνιος ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς των Διαπὲτρων ύπὸ
Φωτεινὸν τὸν ὁσιὼτατον ἐπίσκοπον της Χαλκηδονίων ύπὲγραιμα: _
Κὸνων ἐλὲει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τοῦ αγίου " ίουλιανοῦ Βρὸχθων εε
ύπὸ Φωτεινον τὸν ὁσιὼτατον ἐπίσκοπον ύπἑγραῳα: _
Μαρῖνος ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς ὰνδριὸιντων ύπὸ Φωτεινὸν
τὸν ὁσιωτατον ἐπίσκοπον ύπἑγραψα: _
ίίωαννὴς ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς βρύων ύπὸ Φωτεινὸν
τον ὁσιὡτατον ἐπίσκοπον ύπἑγραψα: _ το
Ἄρδαβούριος ὲλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καί ὴγούμενος μονῆς τοῦ αγίου Θεοδωρου
των σμιλακίων ὑπὸ Φωτεινὸν τὸν ὁσιὼτατον ἐπίσκοπον ύπἐγραῳα: _
Στέφανος ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τοῦ αγίου Ζαχαρίου τοῦ
Στιβαραχίου ύπὸ Φωτεινὸν τον ὁσιὼτατον ἐπίσκοπον ύπἐγραῳα: _
'ίωαννης ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τοῦ αγίου Θωυᾶ ἐπί εε
δρόμων τῶν ἄνω ὑπὸ Φωτεινὸν τὸν ὁσιὼτατον ἐπίσκοπον τῆς Χαλκηδονίων
μὴτροπὸλεως ύπἑγραψα διὰ Κυρεὥνος πρεσβυτἑρου τῆς αύτῆς μονῆς καί δευ-
τεραρίου μου διὰ τὸ ἐμὲ αγραμματον είναι: _
Θεοδωρος ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τοῦ αγίου Στεφάνου Ι.ν πιο
τῶν Λύδα ύπὸ Φωτεινὸν τὸν ὁσιωτατον ἐπίσκοπον ύπἑγραψα: _ το

Ο [= σον]
τγίε διὰ -_ είναί με ουσ. Οελ 3 μονῆς οιτι. Ο" ιι τῆς Χαλκηδονίων οιιτ. ΟΩΛ 4. ττ. το. 22.

24. 36 χαλκηδονἑων Οί' 5 μονῆς οιπ. Ον 7 μὰρτυρος οπι. Οθ δ ίμἑρω ΟΒΛ ὲπίσκθΐΐον
οπι. ΟΥ ιτ Χαλκηδονίων οιπ. Ον τα λενκαδοσ Οι· τ3}1ι; τοῦ αύτοῦ _ γἠρουσ Ο" τησ αυτησ
μονῆσ ὼσ μὴ δυνἀμενοσ διὰ το γῆρασ Οελ τς καὶ ὴγούμενος οιπ. ΟΕ τυ/τς δια χειρὸσ _ είδἑναι Ο"
οτπ. ΟΕ 1 7 γραμματα Ον γρὰῳειν Ο" 18 μονῆς οιπ. Οε 39- 22- 24 τῆς Χαλκὴδονίων οιτι. ΟεΛ
28. 32. 34 ἐπίσκοπον οπι. Ον 3: μονῆς οπι. ΟΕ 36{37 τῆς -- μητροπὀλεωσ σιπ. ΟΦ 372ί38 δίὰ
κνρεῶνοσ _ είναι Ο" οπι. Οκ 37 πρεσβυτἑρου] πὲτρου Οκ ςῃςθ δευτερίου Ο" ιιο τῶν ΟΕ τοῦ ΟΝ'

λιστα εοποίίἰοτιιττι οοευτπεπὶσοτυιτι. Τοπι. Ιὶί 7
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Στέφανος ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς των Κοκκίου ύπό Φωτεινόν
τὸν ὁσιὼτατον ἐπίσκοπον Χαλκὴδονίων ύπἑγραψα: _
Εύσἑβιος ελὲει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τοῦ αγίου μαρτυρος
Χριστοφόρου των Ταρυλλίου ύπό Φωτεινόν τὸν όσιὼτατον ἐπίσκοπον ύπἑ-
γραψα: _ ε
®|ακωβος ἐλὲει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς τοῦ καλαμίου τοῦ κατω
ύπό Φωτεινόν τὸν όσιὼτατον ἐπίσκοπον ύπἑγραψα: _
“Ι-ίσύχιος ἐλὲει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ μοναχός μονῆς τοῦ μακαρίου Θεοδοσίουποιού-
μενος τούς λόγους καὶ ὑπὲρ παντων των ἐν τῆι ύπό τὴν αγίαν πόλιν ἐρὴμωι μο-
ναχῶν ύπογραψας ἑπἐδωκα: _ ιο
Δομετιανὸς ἑλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ μακαρίου
Μαρτυρίον καί ύπερ παντων των ἐν τῆι ύπό τὴν αγίαν πόλιν ἐρἡμωι μοναχῶν
ύπογραῳας ἐπἐδωκα: _
Κασσιανὸς ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ μοναχός λαύρας των Σαββα ποιούμενος
τούς λόγους καὶ ύπὲρ παντων των ἐν τῆι ύπό τὴν αγίαν πόλιν ἐρὴμωι μοναχῶν ιιι
ύπογραωας ἐπἐδωκα: _
Κυριακός ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης λαύρας των πυργίων ποιού-
μενος τὸν λόγον καὶ ύπερ παντων τῶν ἐν τῶι ”ίορδανηι μοναχῶν ύπογραψας
ἐπἑδωκα: _
Νἑοταβος ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ μοναχός λαύρας -τοϋ μακαρίου Φιρμἰνου 20
ποιούμενος τούς λόγους καὶ ύπἑρ παντων των ἐν τῆι ύπό τὴν αγίαν πόλιν
ἐρὴμωι μοναχῶν ύπογραψας ἐπἐδωκα: _
Τερἐντιος ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ μοναχὸε λαηραε Νἑαε -Π-οιοὐμεροε -τοὺς
λόγους καὶ ύπὲρ παντων τῶν ἐν τῆι ύπό τὴν αγίαν πόλιν ἐρὴμωι μοναχῶν
ύπογραψας ἐπἐδωκα: _ εε
Τθαιαί-°ὸ9 ἐλὲνί θεοῦ °πΡεσβὐἹ“εΡ0Ε καί ννννιχὸς των πυργίων τοῦ “ίορδανου
καὶ ύπἐρ παντων τὥν ἐν -τῶι ὴορδἀνηι μοναχῶν ὑποΥρὰΨα3 ἑπὲδωκα: _
Κί-ἹΡΙΚΘΕ ἐλἐἐίθεοϋ 'ίΤΡἐσβὐ”ΤΕΡ®ῖ Καί ί·ί®ναΧὸΞ 'Γἦ5 Νἑας λαύρας καὶ ύπἐρ παντων των
ἐν τῆι ύπό τὴν αγίαν πόλιν ἐρὴμωι μοναχῶν ύπογραωαε ε-Π-ἑδωκσς _
Λεόντιος ῆγούμενος καὶ μοναχός ἰδἱου μοναστὴρίου καὶ ύπἐρ παντων των ἐν 80
τῆι ἐρῆμωι καὶ 'ίορδανηι αγίων πατερων ύπογραιραε ἐ-Π-ὲδωκα: _
Θεὸδωροῖ δίὰκονοδ καὶ μονοθίὸῖ Νἑαῖ λαὐρνκ καὶ ύπἐρ παντων τῶν ἐν τῆι
ἐρὴμωι 'Ιεροσολύμων μοναχῶν ύπογραωας ἐπὲδωκα: _
Πολὐευκΐοὅ δίἀκονοῖ καί μοναΧὸῖ ”Γῆ§ νῦνἦι τοῦ μακαρίου Θεοδοσίου καὶ ύπὲρ
παντων τὥν ἐν τῆι ἐρὴμωι 'ίεροσολύμων μοναχῶν ς,--Π-οΥρὰΨα§ ε-Πὲ8ωΚα; _ 86
Ἄναστασιος διακονος καὶ μοναχός μονῆς τοῦ μακαρίου Μαρ-Ι-υρἰοη καὶ ὑπὲρ
παντων των ἐν τῆι ἐρἡμωι “ίεροσολύμων μοναχῶν ύπογραῳας ἐ-Π-ἐεωκας _
Νίκων ΗΡ'-'αΧὁΕ ίἑονῆῖ Τοῦ μακοφίου Θεοδοσίου καὶ ύπὲρ παντων των ἐν τῆι
ερὴμωι Ιεροσολύμων μοναχῶν ύπογραιρας ὲῃ-ἐεωκα: _

Ο [= τιον]
ε χαλκηδονἐων Οι' οιιι. ΟΠΑ 3 μἀΡΤί-·'Ρ05 ΦΠἹ. ΘΕΑ 4 ἐπίσκοπον ΠΙ" Ο. ι° 6 μονῆς οιτι. Ο"

8 νοναΧὸσ Οί" ίιΥ0ύμενοσ ΘΕΑ δεοδοσίον Οι' °° ° ° ·· · · ι9 Τη εθίιὶίω ΤΠ υπο _- πόλιν Οε 12 καί Ο"
ποιούμενοσ τούσ λόγουσ καὶ ΟΕΛ 14 κασιανόσ Ο" μοναχόσ Ο" ' ού ΘΕΑ “' . Ω ¦ ηγ μενοσ των] τοῦ
μακαρίου Ρ_ 36' 33 18 ΤΟΠΟ' λυ'/ΟΠΠ Ο .2Ο μακαριμοη ον ΞΙ' 24 ὑπὸ _ πὀλἱυ] ὰγἰα

πόλει Οι' 24 ἔιῦἡμων Ο* 2? οί; ΒΩΠἹΡΩΓ .ὶίεθὶίο θί] Ρ- 5Ιι 5 καί Ο" ποιούμενοσ τούσ λόγουσ
καὶ ΟιιΛ 28 κἡρυ-Κοσ ΟΦ 3ο οτ εοιιτροι· ιιεηιιο πεί ι. ° ° ·· · ·Ι 5ϊ. Ι3 ελεει θεου ιτοιιιιιιιὶαιιε ροεεροπνπε Ο"
μοιιαχὸσ και ὴγουμενσϋ Οθθ 34 θἐοδὡθου Ο” 36 διακονος καὶ οιιι. Ο" τησ ιιονῆσ Ον

_ 36.-38 Μαρτύρίου _ μακαρίου οιιι. Ο" 38 θεοδὼρου Οι'
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Νίαμας μοναχός μονῆς τοῦ μακαρίου Μαρτυρίου καὶ ὑπὲρ παντων τῶν ὲν τῆι Ι.ν ιιιι
ἐρὴμωι 'ίεροσολύμων μοναχῶν ὑπογραψας ὲπἐδωκα: _
ἐίουλιανός μοναχός μονῆς τοῦ μακαρίου Θεοδοσίου καὶ ὑπὲρ παντων τῶν ἐν
τῆι ἑρὴμωι Ἱεροσολύμων μοναχῶν ὑπογραιμας ἑπὲδωκα: _
”ίωαννης μοναχός μονῆς τοῦ μακαρίου Μαρτυρίου καὶ ὑπὲρ παντων τῶν ἐν τ
τῆι ἐρὴμωι 'ίεροσολύμων μοναχῶν ὑπογραψας ἐπἐδωκα; _
Σαββατιος μοναχός λαύρας τοῦ μακαρίου Σαββα καὶ ὑπὲρ παντων τῶν ἐν τῆι
ἐρὴμωι μοναχῶν ὑπογραψας ἐπἑδωκα: _
Μαρτὑριοε νοναχὸιἐ °Τῆ5 Νένα λαύρας καὶ ὑπὲρ παντων (τῶν ἐν τῆι ἐρἠμωι
μοναχῶν ύπογραψας ἐπἐδωκα): _ το
Βασίλειος μοναχός τοῦ 'ίορδανου καὶ ὑπὲρ παντων τῶν ἐν τῶι 'ὶορδανηι μο-
ναχῶν ὑπογραωας ἐπἑδωκα: _
Θεόδωρος μοναχός λαύρας τοῦ μακαρίου Φιρμίνου καὶ ὑπὲρ παντων τῶν ἐν
τῆι ὲρἠμωι Ἱεροσολύμων μοναχῶν ύπογραιμας (ἐπἑδωκα›: _
Θεωνας ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος τοῦ αγίου όρους Σινα καὶ αποκρισιαριος τῆς ιι
ἐρὴμου 'Ραιθοῦ καὶ τῆς αγιωτατης ἐκκλησίας Φαρὰν ποιούμενος τούς λόγους
καὶ ὑπὲρ παντων τῶν όντων ὲν τοῖς είρημἐνοις τόποις μοναχῶν ὑπογραιμας
ὲπὲδωκα: _
'Ιωαννης ἐλἐει θεοῦ πρεσβύτερος λαύρας τῶν αμμίων τῆς πεδιαδος καὶ ὑπὲρ
παντων τῶν ἐν τῆι αὑτῆι πεδιαδι μοναχῶν ύπογραιμας ἐπἐδωκα: _ αι
Θεόδωρος ὲλἑει θεοῦ διακονος καὶ μοναχός μονῆς τοῦ μακαρίου Σεργίου τοῦ ἐν
τῆι πεδιαδι καὶ ὑπὲρ παντων τῶν ἐν τῆι αὑτῆι μονῆι μοναχῶν καὶ τῶν ἐν τῆι
πεδιαδι ὑπἐγραψα: _
Κοσμας ἐλὲει θεοῦ μοναχός καὶ ὑπὲρ παντων τῶν ἐν τῆι πρὡτηι Παλαιστίνηι
μοναχῶν ὑπογραιμας ὲπὲδωκα: _ Ετ,
Στρατῆγιος ἐλἐει θεοῦ διακονος καὶ μοναχός καὶ ὑπὲρ παντων τῶν ὲν τῆι δευτἐραι Μ ἩΙ1 ινε:
Παλαιστίνηι μοναχῶν ὑπογραιμας ἐπἐδωκα: _
Σαλαμανης ἑλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ ῆγούμενος καὶ ὑπὲρ παντων τῶν ἐν τῆι
τρίτηι Παλαιστίνηι αρχιμανδριτῶν καὶ μοναχῶν ὑπογραψας ἐπἑδωκα: _
Ἡλίας ἐλἐει θεοῦ διακονος καὶ μοναχός καὶ ὑπὲρ παντων τῶν ἐν Αύγουστο- το
πόλει τῆς τρίτης Παλαιστίνης μοναχῶν ὑπογραιμας ἐπἐδωκα: _
Ἄναστασιος ὲλἐει θεοῦ διακονος καὶ μοναχός καὶ ὑπὲρ παντων τῶν ἐν Πἑτραις
τῆς τρίτης Παλαιστίνης μοναχῶν ὑπογραψας ὲπἑδωκα: _
Φωτεινός ἐλἑει θεοῦ μοναχός τοῦ αγίου Στεφανου τοῦ ἐν ίνίαωτα 'ίαμνίας πρωτης
Παλαιστίνης καὶ ὑπὲρ παντων τῶν ἐν αὐτῶι μοναχῶν ὑπογραψας ἐπἑδωκα: _ 36
'ίωαννης ἐλὲει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ μοναχός καὶ ὑπὲρ παντων τῶν ἐν τῶι 'Αῖλα
τῆς τρίτης Παλαιστίνης μοναχῶν ὑπογραιμας ἐπἐδωκα: _

Ο [= σον]
2. ιι. 6 ὑπογραψασ ἐπέδωκα ΟΘΛ ύπἑγραιμα Ο" 7 σαβα Ον 7χ8 τῶν _ ὲπὲεωκα οιτι. Ον

ςι/το οιτι. Ο” τῶν _ ἐπὲδωκα Λ οιτι. Ον το ύιτογραιμασ ὲπἐδωκα Ο" οιιι. Ο” τις 'ίερο-
σολύμων _ ἐπἑδωκα οτιι. Ον 'Ιεροσολύμων μοναχῶν οιιι. Λ ὑπογραψασ ὲπέδωκα εοτίρεί, ιιοαιπι ςιιιιιο

' ' 1ο ' οίοετ ὶιι ιιιιο Ιιιιίκιιιε Ο" 17 καὶ οιιι. Οκ τοῖς _ τοποις] τηει; ύπογραιμασ εε υπεγραιμα ει ρ · ,
' ' ' ' ' ' ' Οθ/\ 19 κίιιιιιίοκιιιιι Λ 19. 22 καὶ Ο"ὲρἠμω Οι 17/18 υπογραιμασ επεδωκοι Οί" υιτεγραψα

ποιούμενοσ τούσ λόγουσ καὶ ΟεΛ ει εε. 26 ἐλὲει θεοῦ οιιι. ΟΒΛ οι μόνης οιιι. ΟεΛ μακαρίου
Β ίο Οι' εε τῶν ἐνε οιιι Ο" εκ παλαιοτηνῃ ΟνΟ" αγίου Ον οιτι. Λ σεργίου Ον Λ γεωργ υ .

μι: εοὶοι: ες ὑπογραιμασ ὲιτἐδωκα Ο" ὑπἐγραψα Ο°Λ 26/27 ροετ 27 τοροτιιιιτ Ο" 26 ινο-
Ον Ιοοο ριίοτο δευτέρα Ο" Ιοοο ιιὶτοτο πρώτη Ο"ιιαεἱιιιε ιιιοιιειεὲειτἑ ε. Ιολαοισιὲε Λ καὶἐ οιτι. °

Ιοεο ρνίοτο εωιιιιειὶιι Ρκιίσιειειἰιιιι από 5ο;×ΗιορνΙί Λ ες μοναχῶν καὶ ὰρχιμανδριτῶν ΟΒΛ 3ο. 32.
34 ὲλἐει θεοῦ οτιι. ΟΩΛ 35 αύτῆ Ον ὑπογραῳασ ἐτιἐδωκα Ο" ποιούμενοσ τοὑσ λόγουσ ὑπὲ-
γραψα Ο°^
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ιςο Παῦλος ἐλἑει θεοῦ μοναχός καὶ αποκρισιαριος μονῆς τοῦ μακαρίου Νὶαρωνος τῆς
ὲξαρχούσης τῶν ἐν τῆι δευτἐραι Συρίαι εύαγῶν μοναστηρίων ποιούμενος τούς
λόγους καὶ ὑπὲρ παντων τῶν ὲν τῆι αύτῆι δευτἐραι Συρίαι αρχιμανδριτῶν καὶ
μοναχῶν ὑπἑγραψα: _

ιι; 'Ο αγιὡτατος αρχιεπίσκοπος είπεν· Δἠλων όντων τῶν περιεχομένων τοῖς ανεγνω- ε
1.. ν πρι σμὲνοις λιβὲλλοις κατα πρώτην ταξιν οὶ ὲκ τῆς πρεσβυτἑρας 'Ρώμης συμπαρόντες ὴμῖν

όσιὼτατοι καὶ θεοφιλἑστατοι ανδρες εἴ τι τῆς προκειμένης ὲνεκεν ὑποθἐσεως ἴσασι πε-
πραγμἐνον, εἰπεῖν αξιούτωσαν· τοῦτο γαρ καὶ τῶν εύλαβεστατων μοναχῶν ῆιτηκότων
ακηκόασι.

Καὶ ανἑγνω φωνὴν Νίηνας ὁ θεοσεβἑοτατος αναγνώστης καὶ σεκουνδοκὴριος νοτα- ιο
.. . .. . -ρίων του αποστολικου θρονου της πρεσβυτέρας 'Ρώμης ἔχουσαν ούτως

18 ειιιιοτι ιιειεοονι ινιιιτινινι ιτιιεικε ετ νιιιι νεκιιιικειενε εεοιε κιιοετοειολε ιτικοοκι υικειινκτ: ονο
ιν ι.οοο νει. κννιειιο εενειινινι Λτονε νετιιννι ικνιονονιι Λνοετοειολε εεόιε ιικπειιε οεοιιενειιιπτ
οοκετιτντιι, ιν ει>ιετνι.ιιιιι ειιιιοτκε ιιεοοιιοιιτιοκιε εκιυιε οιιινιιεοιιε .ιο εεονιιιιιιε ενκικιε Μοκ-
ιιοιιοε νει. Αυ εεκτκε Μεινιοιιικε ενιειικνινιι εινινε ιιεοιλε νιιειε .ιιιει-ιιενιεοοενιι οιεετικκτιιιιι ιε
ΠΞΟΙΤνΒ ἱ)ΕίίίΝίΤνΜ. ΘνΑίἱνΜ ΡΙὶΑῖΞ$ΤΟ ΗΛΒίΞΤνΚ ΑνΟ”ὶ`ΟΙἱΙ'ΓΑδ, ΟνΑΜ ΡΚΛΙΞΒΙΞΝΤΙΒΨΒ ΛΟΊἹ8 ΡΟΙΚΙΖΙΟΙΜΨΒ

ΚΙΞΟΒΝἩΞΝΠΑΜ.

'Ερμηνεία τῆς προκειμὲνης διαλαλιας
17 Οί αγιὼτατοι ὲπίσκοποι τῶν μερῶν τῆς 'Ιταλίας καὶ οί εύλαβὲστατοι τῆς αποστο-

λικἦε καθἐδρας διακονοι εὶπον· Ἑν ποίωι τόπωι ῆ αριθμῶι Σεβῆρον καὶ Πἐτρον ῆδη εν
παλαι τῆς αποστολικῆς καθἐδρας τα θεσπίσματα είναι ὲψηοίσαντο, ἐν ταῖς ἐπιστολαις
'ίοϋ 'τῆϊ ὰΥίαΞ ννὴμΐὶθ 'Πάπα ίορνίσδα πρός τε τούς τῆς δευτέρας Συρίας μοναχούς καὶ
πρός τόν μακαριὼτατον Ἑπιφανιον ταύτης τῆς βασιλίδος πόλεως αρχιεπίσκοπον δη-
λοῦται ῶρίσθαι· ῶν ἔχοντες ἐν ὲτοίμωι τὴν αύθεντίαν, ταύτην ἐν τοῖς παροῦσιν ύπο-
μνἠμασιν ἐπιδίδομεν αναγνωσθησομἐνην. εε

18 .Ο αγιὼτατος αρχιεπίσκοπος είπεν· Ἄναγινωσκὲσθω.
1-ίὶ ί Καί ὰνἐγνω Μΐὶναῖ ὁ θεΘσεβἐσ“Γ0ίΤΘ§ αναγνώστης καὶ σεκουνδοκἠριος νοταρίων τοῦ

αποστολικοῦ θρόνου τῆς πρεσβυτἐρας 'Ρώμης ἐκ τῶν παρ, αύτοῖς ακτων δύο 'Ρωμαικας
ἑπὶσλολὰἶ γραφεἱσαε ὑπὸ ίοθί-ίίσεον Τοῦ Τῆς όσίας μνὴμης γενομένου παπα τῆς πρεσ-
βίπἑραδ φὼίίΐὶῖ” ὥν ί-ὶεΐὰ 'Τὴν ὰνἀὶίνωσιν Χβίσΐοφὀθοθ ὁ θεοσεβἑστατος διόικονος νοταριος ιιιι
καὶ σηκρηταριος τὴν ὲρμηνείαν ανὲγνω

20 ίορμίσδας ἐπίσκοποἶ Ή-θεσβνλἑροίῖ Βίακὁνοίθ καὶ αρχιμανδρίταις τοῖς ἐν δευτἐραι
Μ ΉΠ 1023 Σνρίω ονσί καί λἶίποῖί ὀΡθΟδὀἔΦί5 ἐν οἱωιδηποτε 'Ανατολικῶι κλίματι διαγουσι καὶ ἐν

τῆι τῆς αποστολικηε Καθἐδρας κοινωνίαι διαμἐνουσιν. 'Αναγνωσθἐντων τῶν γραμματων

εο Ιβοὲἰπμπτ ωωιιιρὶειτ οχίιιί ίιι Οοὶὶ. Αιιοίὶ. 14ο (Λε)

0 [_ ειν. τ νιός τι 5. νι. Ι [ιικιε τι 5]
Ι ὰΥίον 0” 7 6 Ή Ι 7/8 εὶπειν ισασι πεπραγμἐνον ὑποθὲσεωσ ΟΓΙ 8 διεξιὲτωσαν Ι

το αναγνουσ Ο” σεκουνδουκὴριοα 1 ῃ_Ι7 οι οῃι· οει-νΙ^ 12 Ἡ" ος ΟΠ. χ ῦεοηεψ
ΜΝΤ 00 16 Βεεδ ίὶ"”ί”νΝ Ο® νιιλεετλ Οθ ιιιιλιεειεπτονε Οθ 17 ιῃςηιῃιῃλιιι Ον
τθ ερμηνεία _ διαλαλιᾶσ Ον ὲρμηνεία _ διαλαλιασ ὲπεὶ ρωμαικῶσ ἐρρεθῃ οι» Μ Ιῃἕη "Πρ οινῃχ
ιο/εο διακονοι τῆσ _ καθἑδρας Ι ει ῳὴφίσμα-τα Οε^ 22 ὀρωσεοη 1 Τε ΟΠ- 00
ες ὲπιδιδὸαμεν Ον 27 σεκουνδουκἠριοσ ΟἙΙ 3ο οῦ Ι Χριστόδωρος ίιιίιτι νοτα-
ριοσ διακονοσ Ον 3: ροεὲ ανἐγνω Ιιουοιιί: ερμηνεία τῶν παρα ίοιιι. Ον] τοῦ παπα όρμίσδα γραμμὰ-
*ων Ο” ἦν δὲ ἡ ἑἹῃσ¬-ολὴ διὰ βωμαὶκὥν γβαί-ίίίἀΐων Π δὲ ἑρμηὶ-λεία αύτῆσ δι' ὲλλΐινικῶν ΥΡα1Δί-ίὰΐων ἔχἕλ
οὑτωσ Οθ ἐπίσλολὴ ὁννίσδου παπα ρὼμὴς πρὸς τοὑσ ἐν δευτέρα συρία κληρικούσ καὶ αρχιμανδρίτασ
καὶ λοιποὑσ όρθοδὸξουσ ἐν οιωδἡποτε κλίματι τῆσ ανοαολῆς: Ξ 32 ε ίπ ιτιρ. Ον 34 καθἐδρα Ον
τῶν οιτι. Οη
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τῆς ύμετἐρας αγαπης, δι' ῶν ὴ τῶν ἐχθρῶν τοῦ θεοῦ αῳροσύνη ἐῳανερὼθη, καὶ τῶν
όιτιίστων ὴ ἑτιἱμονος μανία λυπηρῶς δὴλη γἐγονεν, οίτινες ἐπειδὴ τῶι κακῶς Ξῶντι πνεύματι
ἑμίσησαν τόν κύριον, τα μἐλη ἐκείνου ασεβῶς διὡκουσιν, όσον από τῆς ὑμετἑρας βεβαιό-
τητός ἐστι γνῶναι, ηύλόγησα τόν κύριον τόν τὴν πίστιν τῶν ἑαυτοῦ στρατιωτῶν μεταξύ
τῶν ἐναντίων φυλαττοντα. καὶ παλιν τῶν ἐκκλησιῶν τόν σαλον καὶ τῶν δούλων
τοῦ θεοῦ τας ἐπαχθείας καὶ τούς κόπους κατανοὴ σας, στενὁηων κα-τὰ -τὸν -ι-ιροωὴτην
ἐκἐκραξα αναστα, κύριε, δίκασον τὴν δίκην σου· μνὴσθητι τῶν όνειδ ισμῶν
σου τῶν ὑπό αφρονος όλη ν τὴν ὴ μἐραν, ὴδὲως καὶ τα ἐφεξῆς ὁμοίως ἑπαγων
μὴ ἐπιλαθηι τῆς φωνῆς τῶν τητούντων σε, ὴ ύπερηῳ αν ία Τῶν μισούντων

6

Ρε. 73, εε

Ρε- ιο. εε
σε ανὲβη δια παντός πρός σὲ. καὶ γαρ ῶσπερ χρὴ ὴμας τό ὲδραῖον τῆς πίστεως ιν
φυλαττειν, ούτως ούχ αρμόςει περὶ τῆς δικαιοσύνης τῆς θείας κρίσεως απιοτεῖν. ούκ
ἔστι νέος, αδελφοί, τῆς εκκλησίας ούτος ὁ κόπος· όμως ἐν αὐτῶι τῶι ταπεινοῦσθαι ὑςμοῦται
καὶ δι' εκείνων δι' ῶν πτωχεύειν δοκεῖ, πλουτίςεται. ἐν πείραι ἐστὶ τοῖς πιστοῖς τοῦ
θεοῦ τό δια τοῦ θανατου τῶν σωματων τὴν Ξωὴν κερδαίνειν τῶν ιμυχῶν· αποβαλλονται
μὲν τα ρἐοντα, αλλ' ἐμπορεύονται τα αίὼνια, καὶ ἐν τῶι τόν διωγμόν όδοποιεῖν τῆι
δοκιμῆι αίτία γίνεται τῆς αξίας ὴ δοκιμὴ. ανόητοι καὶ ἐν τῆι τυφλὡσει μαινόμενοι
αγνοοῦσιν ότι οῦς ἐκ τῆς τῶν ανθρώπων αναστροφῆς χωρίτειν δύνασθαι νομίΞουσιν,
τούτους είς τὴν βασιλείαν αγουσι τοῦ θεοῦ. ἐντεῦθεν ἐν αύτοῖς τοῖς κινδὑνοις αί εύ-
ιρροσύναι καὶ ὴ περὶ τό πασχειν σπουδὴ· ἐκδἐχεται γαρ τούς αγῶνας τῶν ἰδίων ὁ -ι-ὥν
μεγαλων δωρεῶν ανταποδότης. τίς γαρ ούκ αν όκλασειεν ἐν τοῖς κακοῖς, εἰ μὴ δια
τῶν ἑπαθλων παραμυθηθείη τα ἑναντία; ἑκείνη ἐστὶν ὴ ἐλπὶς ὴ μὴ συγχωροιῖισα ἐν τῆι
ανελπιστίαι ὴμδις ατονεῖν· αποκλείει τῶν θλίιμεων τό πικρόν ὴ γλυκεῖα γεῦσις τῶν
αρετῶν. τίς γαρ αν οίηθείη τα παρόντα μεγαλα, ὲννοῶν τα μἐλλοντα; τίς τόν θανατον
αποιρνὴσεται, εί τῶν μελλόντων τὴν αντίδοσιν κατανοὴσειεν; ἔνστητε, αγαπητοί μου,
καὶ ασαλευτον τὴν πίστιν βεβαίωι λογισμῶι ῳυλαττοντες, τῆς ύπομονῆς τόν ἐπαινον,
ἐν ῶι ἐστιν ὴ σωτηρία καὶ τῶν αγαθῶν ἔργων τό βραβεῖον, καρπὼσασθε· μεγαλα εἰσὶν
είς α κοιλούμεθα οί αναξιοι. μὴ βραδυνατω ὴ ασθενεια, ότι ό καλῶν ανταποδότης
πιστός καὶ δυνατός βοηθός ἐστι· μὴ τῆι τῶν καταθυμίων ἐλπίδι απατηθῶμεν μὴτε
τῶν ὴδἑων, μὴτε προκρίνωμεν τα εύχερῆ· ού τρυφηλα ὴμῖν ό κύριος ἡμῶν, ού κσλακευτικα
ἐπηγγείλατο· ἐκεῖνος ἔπαθλα ὑπἐσχετο, ούκ αργίας. ού συμβαίνουσιν ἔπαινος καὶ
ραθυμία· τίς τῆς ανταμείψεως ἔσεται τόπος, εὶ ούδεμία ἐστὶ ιρροντὶς τῆς αρετῆς; στενὴ
ὴ πύλη, αλλα πλατἑα τα βασίλεια· όλίγοις ὴ είσοδος, αλλα τοῖς δοκίμοις. οὐχ οῦτοί
είσιν οί πρῶτοι λόγοι πρός εκείνους ούς ἐδίδαξε διῶξουσι καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς
μαστιγὡσουσιν ύμας; διὰ °Τἦ9 υπομονἦῖι ΚαθὼΞ Υἔγροστται, κτησῶμεθα τας
ἑαυτῶν ψυχας, μήποτε ταύτας δια τῆς οὐχ ύπομονῆς αλγὴσωμεν απολἐσαντες. πρῶτος
εῖς τόν οταυρόν ό κύριος ὴμῶν καὶ τῆς ύπομονῆς ἑαυτοῦ διδασκαλος ανῆλθεν, ἐν τῶι
ίδίωι τυπῶν ὑποδείγματι ἐκείνους οῖς ἔμελλε βοηθεῖν· αύτός μεταξύ τῶν αρετῶν καὶ
τῶν κόπων τόν Ξυγόν κατέχει, ίσταμενος κατα τῶν δηλητηρίων τῶν μεμηνότων, 'ίνα
κατα τὴν όργὴν τοῦ διωγμοῦ αύτός καὶ τῆς αίωνίου βασιλείας τούς στεφανους παραοχηι.
αναλογίσασθε ποία τῶν Μοικκαβαίων ὴ ἔξοδος (τοῖς καρτερικοῖς ὴ παλαι ίστορία τῶν

Ο [= ειετιη, Ι
ι/2 ὴ τῶν απίστων Οΐῖ 2 λυπηρόσ Ον κακῶς Ξῶντι] κετίίιιιιιο Αν 4 -ι-ὁνι] τῶν Οκ

8 τῶν] τόν Οι ὲηῆσ 00 ἐπαγων ΟΠΑ" ἐπαγω Οιει°Α ιι κρὶσεωσ Ονῃιχιιι -πιο-,-εωσ οιιν
τις ταῖσ ψυχαῖσ Ον ιτ δύνασθαι νομίςουσι ΟΜΨΑ δοκοῦσι δύνασθαι ΟΤΙ ιςι πασχον Ον
εο δωραιῶν Ολ ει παραμυθὴη Ι 23 ἐννοῶν μεγαλα ἐννοῶν Οι αν ὰπαρνὴαεται ΟΓΙ
απαρνεῖται Ον" 26 καρπῶσασθαι Οι καρπὼσεσθε ΟΠΑ ςι τρόποσ ΟεΑ 36 ἑαυτοῦ οιιι. Ι
37 ύποδείγματα Οί' ἐκείνουσ Τὶιίεὶ ἐκείνοισ ΟἙ ῆμελλε Ολ 38 κατὲχειν Οι 4ο ιιοὶιιί
εοαιιί Τίιίοί ει: Οϋπτὶιοι· ίειιπεὶοτίοιιοιιι τιι.ιε.ο ιτιαὶε οεεείί: ιιιί;οι·ρι·οί;ί, εκ Αν οοιτίεοιιίοε οῖα ΟΜΨΙ
παλαι ΣΑΒ παλη ΟΑ
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ὲπαίνων ἐφὲπεται), ποίαι Ἰούδας κακείνη τῶν πιοτῶν αδελφῶν ὴ φαλαγξ θανατου τιμῆι
αναγορεύεται, ἐν ποίοις ἐστὶ στόμασιν ό λαός ό ἐν τῶι όρει αναλωθείς. καὶ οιύται
παααι αί δυναμεις ὑπὲρ τῆς τοῦ νόμου φυλακῆς, όμοιὡματα καὶ σκιαὶ τῶν ι-ίελλὁνΐννν

ι ιο. ι, ι οῦσαι, ὴξιὼθησαν παραδειγματων τοσούτων· ὴμεῖς ἐν τοῖς πατρασιν ὲωρακνιμενι ἔψίι·
λαφὴσαμεν, ἐδοκιμασαμεν τίνι ακολουθὴσομεν. τί ούκ ὲφαρμόςει τῆι ὑποθὲσειὶ 'Γί ν
απαιδει τῆς αληθείνδι Τί ούκ όφείλεται τῶι λυτρωτῆι; καταθυμίως κοινωνοῦνεν ἔν

ειιεειι ες, 9 τούτοις ὑμῖν τοῖς δὀΥννισι° λέγει γαρ που ό σοφὡτατος Σολομῶν 'μακαριος ό κηρύττων
λόγον εἰς ακοὴν ὑποικούοντος. ' εύφροσύνη μὲν ούν ἐστι τό διαλὲγεσθαι τοῖς ἐθὲλουσιν
καὶ πρός τὴν ὀρθὴν ὁδόν °Τ0ὺ9 μὴ αντιπαλαίοντας προτρἐπεσθαι. κατἑχομεν γὰρ ἔν°ἐΧνΡΟ'-ι'
τῆς πίστεως τῆς ὑμετἑραε τὴν ὑπό τῶν γραμματων όμολογηθεῖσαν ἔνστασιν δι' ῆε ἐκ 10
τῆς τῶν παραβατῶν λύμης χωρισθἐντες εἰς τα τῆς αποστολικῆς καθἐδρας δόγματα καὶ
ἐντολόις ὲιτανἐρχεσθε, όιμὲ μὲν ἐπιβαντες τῆς όδοῦ τῆς αληθείας, αλλ' εύλογητός ό θεός
ός ούκ είε τέλος ἐπιλαννὸινεται. ός παιοενει και ιαι-αι και ονοὲ της ηνωμενης αὑτοῦ ποίννηε
τα πρόβατα καρτερεῖ τῶν ἐπιβουλευόντων λύκων τῆι αρπαγῆι διασπόισθαι, ός δια
τῆς κεκροινἑνιιε οιὑστηρίας ούδἐ τῆς ασφαλείας τῶν ἰδίων ὑπεροραι ούδὲ τῆς σωτηρίας. ιιι

1. ν ινε αλλα τί θανμαστὸν εἴ Τὰ πρόβατα καταλειφθἐντος ἐκείνου τοῦ ἑνός καὶ αληθινοῦ ποιμἐνος
δίασκΦΡ'ί'ί'ίσΘἐν”ί'α ὁ “Π'ανΘυΡΥΟ8 ὁ αίμασι πεφυρμἐνος καὶ αρπαξ ταῖς ἐνὲδραις ἐταροιξννἰ
οἱ τὴν ασφαλειαν τὴν ἰδίαν καταλιμπανοντες αὑτοὶ ὲαυτούς τοῖς κινδύνοις ύφ' ῶν σπαρατ-
τονται, ἐμβαλλουσιν. ῶστε καν νῦν γοῦν στερροῖς βὴμασιν ἐν τῆι όδῶι τῶν πατερων
πρός ὴν ανεδραμετε, ἔνστητε. δύναται γαρ τό τοῦ θεοῦ ἔλεος καὶ -τὴν τῶν αλλων εν
ὁμοίως διόρθωσιν τῶι ύμετὲρωι μισθῶι, εἰ παρ' ὑμῶν πρός τὸ εὑθὲς όδηγηθεῖεν, λογίσασθαι.
αλλ, ὲαυτούς καθόλου από τοῦ βορβόρου ἐν ῶι οί αὶρετικοὶ καταποθἐντες κεκρατηνται,
αποσπασατε καὶ ἐκτιναξαντες τὴν ακαθαρσίαν τοῦ κονιορτοῦ τοῦ κολληθέντος γενικῶς
απαντας τούς από τῶν αποστολικῶν δογματων αποκλίναντας εὑσεβεῖ αποκηρύξει

ε οει. 6, ιιι κατακρίνατε. ούδεμία τῶι σκότει πρός τό φῶς κοινωνία οει-ι-ε οι διὰ -τῶν ειζιθειῶν εε
όδῶν βαδίτοντες τα ὲαυτων 'ίχνη μετὰ τῶν αποκλινόντων πλανης συναπτουσι. κατα-
σχετὲος ἐστὶ τῆς πίστεως ὁ σύνδεσμος καὶ παραιτητἐα ὴ ἐκ τῆς ὰπίστου κοινωνίας λύμη,

ι Εντ. 6. τε. ότι κατα τόν απόστολον όν τρόπον ό ἑαυτόν προσκολλῶν τῶι κυρίωι ἔν πνεῦμα ἐστιν,
16 ούτως ὁ κολλὡμενος τῆι πόρνηι ἐν γίνεται σῶμα. αγαπῶσιν αἱ αρεταὶ τας αλλὴλων

κοινωνίας, καὶ τούς κολλωμἐνους αύτῆι μεθ' ὲαυτῆς ὴ ασέβεια ἐν τῶι βυθῶι καταποντίςει. ειι
ἔν ὀφθαλνοῖῶ ἐν Τῶι στὀμανίι ἐν ννἶννοιἴε ταῖς χερσίν είοι τῶν πατερων τα δόγματα, όι

Μ ἩΙΙ ιοετ φυλαττειν ὲντελλόμεθα· καθ' ὲκαστην πρός τὴν φυλακὴν ἑαυτῶν αί σεβασμιαι σύνοδοι
περισφίγγουσι. νωφίὶγοθία ἐσΐὶ καθ” ὲκαστον παντα φανεροῦν· τα τῆς ἐν Χαλκηδόνι
συνόδου ἐν ῆι πασῶν τό σἐβας περιέχεται, αλλα καὶ τα παρα τοῦ σεβασμιωτατου Αἐοντος
πρνενεχθέννα ἐξ αὑ“ί'ῆ§ 'τῶν' ἀποσλὀλων 'ῖῆ§ κνιινδίνιε ὁρίσματα καὶ γινωσκειν ὴμας προσὴκει νε
καὶ τηρεῖν. ἐν τούτοις τό σεβασμιον τῆς πίστεως, ἐν τούτοις οί προμαχῶνες Τῆς
αληθείας, ἐν τούτοις ό Χριστὸς γινώσκεται, ἐν τούτοις τῆς λυτρωσεως τῆς ὴμετἑρας ὴ

ι Ωω. 3, τε. ὲλπίς καὶ ὴ ύπόθεσις φυλαττεται. οὑτός ἐστιν ἐκεῖνος δν ἐν τῶι αποστόλωι ανὲγνωμεν,
13 θεμὲλιος ἐν ῶι ἔανΐόν “ΠΕ παραλοΥί3ἐ“ί”αίι εί 'ΠΕ ξύλα χόρτον καλόιμην καταναλισκόμενα

Ο [= αυτη, Ἑ
ι πιστῶν οιιι. Ον 4 Φῦσνίί Ο"“” είναι ΟΠ παραδειγμα τῶν Ονννῖ ιμίς ἐιμηλαφὴσα-

μεν ._ ακολουθἠσομεν οιιι. Ι 5 ὲδοκιμασαμεν ὲν Ον 6 -τι οκει-Μ ,Ι οτ χ„.,.ρωΤῆ οιιλ,
λύφρω .τί Οιιινς 7 κηρύσσων Ον 8 ἐθἑλουσιν ΟΑ ακούονσι Ι ιο -ῇμε-,-ἐρασ Ον ϋῃ-ὁ 1/μι

από ΟΑ 12 ἐπανἐρχεσθαι Ον μὲν ούν Ο ιη ὼσ Ον 16 καφαχηῳθἑνφοσ οι
το ἀναδραμετε Ι 26 'πλἀνιισ Ο'ὶ^^" “πλάνη Ο"" 'ίἦ “πλάνη 1 27 ὁ Ι οιιι. Ο 28 ὰπόστολον
δν τρόπον ΟνΑΑν αιτοστολικόν τρόπον [λόγον Ι] ΟνΙ απόοτολον πἐτρον Ο" 33 Φανενοῦντα οι-
34 οεβασμιον Ον 35 'Π'ΡοἐνἐνἐΧθἐὶπα 0” Τῆδ ων- Ο' 36 τὸ σεβασμιον ΟΠΑ τοῖσ σεβασ-
μίοισ Οννν ιιετίίίιιιιι Αν 'προμθχοῦνῖεσ 0” 38 ίὶ ων- Οθ 39 καλαμην χόρτον ΟΪΙ
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τῶι ττυρὶ ἐττοικοδομῆοαι ττειραθῆι. ἐν ταυταις ὰνηιρἐθη τα ὶἔυτυχοἱῖις καὶ Νεοτορὶου
ταῖς συνὀδοις δηλητήρια, οἴτινες ἐξ ἐναντἱας τῆς δεσττοτικῆς του οωτηριῶδους μυστηρίου
οἱκονομἰας, ἐν ὅσωι ἑναντὶωι μεταξυ ἑαυτῶν συλλογισμῶι ῳιλονεικοῦαιν, υπο τινι τῆς
ἱεροσυλἱας ὶσὸτητι συμφωνοίὶοιν, ἔινισοι ταῖς γνὼμαις καὶ ὁμὁιμυχοι τῆι ἀσεβεἰαι. ῶν
ὁ ἔτερος μὴ θἐλων τὴν τιαρθὲνον Μαρἱαν θεοῦ εἶναι γεννὴτριαν, ᾶιτερ ἐν τῶι κυρὶωι ὴμῶν
εἰσιν ὴνωμἑνα, διαιρεῖ, ὁ δὲ ἔτερος, ἐν δσῶι τῶν συνελθουσῶν φυσεων τα ἴδια καὶ τὰ
ὰληθἦ αυγχεῖ, το μυοτὴριον τῆς ὴμεῖὲρυα λντρὼσεως σβὲννυοιν, αλλος Φωτεινοῦ τὴν
θρηισκεὶαν, ἔτερος του Νὶανεντος τὴν ἀῳροσυνην ασεβεῖ συγγενεἱαι συνὰὶττων. κατὰ
τουτων, αδελφοὶ ὰγαιτητοὶς ττροενοὴθησαν ῖατρεῖαι· ἐκεἱνας τῆι του λογισμοῦ δυνάμει
διεκδικἠσατε, ἐπειδὴ εὶς ανατροὶτὴν αυτῶν ὁρατε τους αὶρετικους διὰ τῆς ἀσεβεὶας μαχο-
μἑνους. μὴ ἔστω ἐν ἔικνωι τῆς διδασκαλίας ὴ αλήθεια· ὶτοἱαι χρὴ σττουδῆι τὴν σωτηρἱαν
ἀγαὶτασθαι, ὁττοτε ὁρδιτε τὴν θανατηφὸρον ἀττῶλειαν ουτω οτεργομὲνην; αὶδεσθῶμεν
νωχελῶς σαφηνὶἔεσθαι τῆς αληθεἱας τους νόμους, ὁττόταν ἐττιμὁνως διεκδικῶνται αἱ
ττλὁεναι. καὶ τους ἀΡΧῖὶΥοὑΞ μὲν τῶν κακῶν ἐφὲυρὲσεων, ἔὶτ ττροεἱττομεν συνοδικὰ
θεσὶτἰσματα δικαἱαις κατακρὶσεσι μετὲρχονται· ἀλλ' ὴμεῖς καὶ τουτων τους ἀκολουθους
ὅττως ἐκκλἰνητε ὁμοἱως υττομιμνὴισκομεν, ους ὴ ἀττοοτολικὴ καθὲδρα καὶ κατέλαβε τταρα-
ττλησίους δντας τοῖς ἑαυτῶν διδαοκὰλοις καὶ τοῖς κατακριθεῖσι συνἐ3ευξε, Διὸσκορον καὶ
Τιμόθεον τὸν ττατραλοὶαν καὶ Τὶὲτρον τους Άλεξανδρεῖς, Ἄκὰκιον τὸν Κωνσταντινου-
ττολἰτην μετα τῶν ἑαυτοῦ ακολουθουν, ῶσαυτως Πἑτρον τὸν 'Αντιοχεὶας τῶι ττρολεχθἐντι
ὅμοιον τῆι τε ιτλανηι καὶ τῶι ονόματι, αλλα καὶ Σεβὴρον τοῦ αυτου τὀττου ουδὲν ἦττον
καὶ του ῖοῦ, ἔενἐαν τὸν Ἱεραττολίτην, Κυρον τὸν Ἑδὲασης, Γὶἐτρον τὸν Ἄὶταμεὶας, ου
μόνον υττὲρ τῆς οὶκεἱας, ἀλλὰ καὶ υὶτὲρ τῆς τῶν ἄλλων ὁμοίως ὰὶτωλεἰας κατακριτὲους°
οἴτινες ἐν ὅσωι ἑαυτους τοῖς ρυττοις τῆς ἰδἱας δὸξης ατταυστως ἐγκυλὶουσιν, ἄλλους
ὁμοίως ἐν τῶι διδασκειν τους κακῶς αυτοῖς ἀκολουθὴοαντας ἐμὸλυναν. δια γενικῆς
σωτηριὡδους ἐντολῆς υμῖν τταραινῶ· τταν ὁτιοῦν ἐξ ἐναντὶας τῶν ὶτατρικῶν κανόνων
ἐξ οὶωνδὴττοτε υὶτομνημὁιτων ττροενεχθεὶη, ἀττὼσασθε· μηδεὶς υμδις ἀττροαφὸροις ττρο-
σταγμασιν ὴ νεωτὲροις ορἱσμασι καινισὰτω. εἰ μὲν γὰρ εὶσι κοαμικοὶ, ου δυνανται
τὰς ἐκκλησἰας κατὲχειν, ἐττειδὴ τουτοις αρμὁςει τὸ διδασκεσθαι μαλλον ὴ διδασκειν·
ὰθἐμιτον γὰρ τοῖς σεβασμἱοις θυσιαστηρἱοις ξὲνας ττροσφὲρειν σττονδας, ἐπειδὴ σαφεῖς
ευσεβἑσιν ἑττιστὴμαις ὁρους ζὁ θεὸς) ἐν αυτοῖς ὁμοἰως τῆς ὶδἱας τιμῆς τοῖς ττροοιμὶοις
ὶτροὲγραῳε. μεταξυ Λευιτῶν καὶ του οὶκεἱου λαου διεῖλε τὴν λειτουργἱαν· ἄλλη ἐστὶν
ὴ τῶν ἀνθρώπων ἐξουσία, ὁὶλλαι αἱ υτιηρεοἱαι τῶν ὶερἑων. τταρὡξυνε μᾶλλον τὸν
κυριον ὴττερ ἐξιλεῶσατο δς ὰλλὸτριον ττὔρ ἐν τοῖς θεὶοις αδυτοις τα ἱερα μολυνας ἐττεισὴ-
νεγκε. τὶς ἐστιν δς ὲαυτῶι ὲν ὰλλοτρἱοις θεσιτἱαμασι του κελευειν τὴν αυθεντὶαν
δυναται ττροσλαβεῖν; καὶ γαρ ουκ ἐστιν ὰμφἱβολον ττροσφὲροντα τιμὴν κεχρεωστημἐνην
υὶτὲρ μόνης τῆς ἐγχειρἠσεως τῆς λειτουργἱας τετιμῶρῆαθαι ἐν τῶι ναῶι. 'Οἔἱας ἐν
τῆι ευλαβείαι καὶ τῆι υττηρεσὶαι διὲμεινεν, εἰ νουθετηθεὶς τῶι υὶτοδεἱγματι τῆς τοααυτης
ἐὶτιττλὴξεως ἀπὸ τῶν ὶερῶν διατάξεων ἐφοβὴθη μᾶλλον ὴ κατετὁλμηοε τουτων, ἄμεινον

Ο [= ειοι·ν], Ι
2 τα δηλητήρια Οῖ ιι ευσεβὲὶα Οῖ 5 ἡμῶν οιιτ. ΟΠ 6 ὲν ὁσωι οιτι. Ο" τα ἴδια τῶν

_ φυσεων Ο" 7/8 τῆ θρησκεία Ι 8 τῆ ὰφροσυνη Ι ἀσεβιἦ συγγἐνειαν Οὶῖῖῖἱ τε οιτοταν Ο"
13 οτι-οτε ΟΕ διεκδικοΰνται Ο" 15 δικαἰωσ Ι 16 ἑκκλὶνοιτε Ον" καὶ οιιι. ΟΠ τς οννἑἔευξαὶ Ι
17/18 τιμὁθεον τὸν ττοπραλοίαν καὶ διὁσκορον ΟΒΛ ιο ἑαυτῶν ΟΠΕ εὶο Ον ιιοιι οοπεεὶὲιὶ; ει Ιου] υὶοῦ Οὶ'
ὲδαὶσσηο· Ον ἐδἑσηο· ΟΝΙ ος ότι νυν Ι εὶ ἐξ ΟΙ' 26 ὸητὼσασθαι Οῖῖ, οοιτ. Οῖ 27 και-
νισὸετω] ρτο σιιοὶινειιὶ Ιοἔὶὶ; ὶὶιὶοτρτοε ὶιουεῖ ου ΙΝ' καὶ ου ΟΛ 28-31 ἐπειδὴ -- λειτουργὶαν οιιτ. Ι
οο σαῳῶσ Ο" 30 ὁ θεὸς ευρρὶ. (ῖιιοητὶὶετ εκ Αν 31 ὶδίου ΟΕ 32 τῶν ὶερἑων υττηρεαὶαὶ Ο°
34 αυθεντείαν Ο* 35 τι προσῳὲροντα Ον τιμὴν μὴ Οῖῖἰὶι 36 ἐγχειρὶσεωσ Οῖ τετι-
μωρεῖσθαι Ο" ἐν οιτι. Ο" ἑηεὶασ Ι ἐν] εὶ Ι 37 εὶ ΙΛΠ εὶ δὲ ΟΛ
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αν ἐβασίλευσεν. αλλ' ἐπειδὴ μηδὲ κῶλυὁντῶν τῶν ἐπιμελητῶν του ναοιῖὶ ὁ ἐπίμονος
παραβατης ὰπἑστη, ἐν αυτοῖς βδελυγματι λὲπρας πληγεὶς τοῖς θυσιαστηρίοις τὴν λει¬
τουργίαν τῆς βασιλείας απώλεσε, τὴν υπηρεσίαν του ἱερἐως υπελθὡν. γινωσκὲτῶσαν
τοιγαροϋν μὴ είναι θεῶι προσδεκτὰ απερ ἐκ τῶν αυτοἱἶι ἑντολῶν παρα τῶν τολμηρῶν
υφαρπὰςεται, δπὁτε ὲνα προς ὲπίδειξιν τῆς ἀποφασεως τῆι τῆς μεγαλης ακοσμίας τιμωρὶαι ε
ὲφυλαξεν, ἄλλους ταχινὴ φλὸξ κατηναλωσε. δι” δ δὴ εῖπερ τινα εῖσἱ τινι σχὴματι
θρηισκείας δεδεγμἐνα, ῖσχυν ἔχειν ου δυνανται, τοσαυταις αυθεντἰαις καταπαλαιὁμενα.
βειἄι Παϋλοῖ ὁ ὰιῖὁστνλος καν ὴμεῖς ὴ αγγελος ἐξ ουρανου ευαγγελίςηται υμᾶς
παρ' δ ευηγγελισὁιμεθα υμῖν, ἀναθεμα ἔστω. ουχ ἄπαξ είρηκὼς τοῦτο ὴρκὲσθη,
ὲπανὲλαβε δὲ τὴν υγιαίνουσαν ὲντολὴν° ῶς προείπομεν, καὶ ὅιρτι παλιν λέγω· εὶ τις ιο
υμας ευαγγελίσεται παρ' δ παρελαβετε, ἀναθεμα ἔστω. φυλὰττοι τοιγαρουν
τὴν προενεχθεῖσαν υπἑρ τῆς φυλακῆς τῆς πίστεως αποφασιν, εῖ τις τῆι ὁιποστολικἦι
ὰκολουθεῖ διδασκαλίαι. καὶ ὴμῖν μὲν ου φροντὶς ἐνἑλεκμε· καὶ γὰρ τῆι τῆς διπλῆς
πρεσβείας υπηρεσίαι, εῖ τι ἐν ταῖς δεὴσεσι ταπεινὁν, εὶ τι ἐν ταῖς δικαιολογίαις ευλογον,
εἴ Τὶ ἔν Τοὶῖῖ ἔυῖολαῖῖ υγιές, ἐπηνἑγκαμεν. ἀλλὰ μὴ διὰ τουτο αμελητὲα ἐστὶν ὴ ὁδὸς ιε
τῆς δικαιοσυνης, ἐπειδὴ τας ὶδίας πλὰνας ὰγαπαι μετα απονοίας ὴ απιστία; ουκ ἔστι
συναπτεσθαι μετα του τῶν πιπτὸντων ὀλισθὴματος· ἄνευ τῆς ὴμετὲρας λυμης απολλυσθω-
σαν οἱ ἀπὸ τῶν οὶκείων ὰσεβειῶν μηδὲ μαστιγουμἐνης τῆς πλὰυὴε ἐκκλίνοντες,

Καὶ ἑτὲραι χειρὶ θεὸς υμδις υγιαίνοντας διαουλἀξοι, τἑκνα ὰγαιτητὰ.
Ἑδὀθη πρὸ τεσσαρων Εὶδῶν Φεβρουαρίων μετὰ τὴν υηα-ι-εὶαο 'Αγαττητου του επ

λαμπρωτὸιτου

Ο-

Ἑπιστολὴ ὶορμίσδου πρὸς Ἑπιφανιον

Ορμίσδας Ἐπιφανίωι ἐπισκὸπῶι Κωνσταντινουπόλεως. ὶ-ὶολλὴς ἐπλὴσθην
χαρας, δτι περὶ τὴν εὶρὴνην τῆς εκκλησίας καὶ του ὁιγιωτατου βασιλεως καὶ τῆς σῆς
ἀΥὰΤίῖὶ§ Τοὶαὐῖῖὶ σπουδή» οἴω' διὰ Τὥν Ἱ/Ραὶ-ὶὶὶατων ἐμὴνυσας καὶ διὰ τῆς τῶν ὲμῶν εε
πρἐσβεων καταθἑσεως ἔγνων. σαφὴς γαρ ὲντεἱὶθεν τῆς ουρανίου ευαπλαχνἱας απὁδειξις
προεισιν, ὅταν καὶ οί του κοσμου βασιλείς τας υποθέσεις τὰς -περὶ -Ε-ηε πίστεως μετα τῆς
διοικὴσεως τῆς πολιτείας συτευγνυωσι καὶ οι¬ τῶν ἐκκλησιῶν ὴγουμενοι τα συντείνοντα
είς τὴν ἰδίαν οὶκονομἱαν μεμνημὲνοι του καθὴκοντος ὲκτελῶσι. τοιουτων ἔχρηιςε μετὰ
τας τῆς διχονοίας καταιγίδας ὴ Χριστιανικὴ θρηισκεὶα ῖθυντὴ ρων, οίτινες κατευνασθεισῶν ιιο
προνοητικωτὰτηι διατυπώσει τῶν θυελλῶν τὴν ἐπὶ πολυ ξενωθεῖσαν είρὴνην ὲξῶαθἑντος
του χειμῶνος ἐπαναξουσι καὶ εὶς τους μὲλλοντας μετα ταυτα αὶῶνας τῆς ίδἱας προθἑσεως

| Κ ιν 3

τα υποδείγματα ἐπεκτεινοντες εαυτοις επιγεγρὰῳθαι ὰναμφιβὁλωε ἑΤ,.,δεἰξο„σ,.„Ι εἴ Ή .τῶι
.. . ι . . .. .. ,θεῶι αρεσκον οὶ μεταγενεστεροι απο της αυτων μιμὴσεωε -ποἰὴσονσινο εὐλογὴσωβεν

οι Ι.ὶιτίι·ιιιιιι οιεειυρὶοτ οκὶιιιὶ; ίιι Εοὶὶ. Λιιοὶὶ. 237 ῖὶὶ. 26. ιη. Μειιτ, ιι, 521]

Ο [= ει.ο:°ν], Ι
5 απώλεσε ΟΙΊΛΛΒ ὰπολὲσασ Ον" τῆ υπηρεσία Οι" ωτελθὼν οιτ ὰπελθὼν οια-

ὲπεληὼν ΟΒΛ γινωκἑσθῶσαν Ο" 4 παρὰ - τολμηρῶν οιτι. Ι 5 -"τι Οεη Τὸ 0"
6 κατανὰλωσε Ο" σιιἠμαῖα Οη 7 Βὐνωαὶο” 9 εὐῖιΥΥεκισὰιιην Ι ιι ευαιτελὶσῖι·
-ται Οι εϋννκελὶιεται Ι ιικλὰ-'τοι Ο"^" Ψυλὰῖῖῖὶ ®'°°'1 τειταρεεν οινλε γὰρ ουκ ιι οε
ῃχῃιι ουν Ο ἐνἑλλειψε Οι· τι υπηρεσία πρεσβείασ ΟΕ 15 ὑπηνἑγκαμεν Ο ημε 5-πο-
λυσθωσαν Ο" ὰπολλυὲσθωσαν Ι ὰιτολυἐσθωσαν Οῖ 18 ἑκκλίναντεσ ι το διαῳυλὰξοι Ι διαφυ-
λὰξα, οὶιν διαφυλάξει Ο" σο ῳευρουαρίων ΟΜΕ υπατὶαν οι Τοῦ 0111 Ο"

23 ξ ιι-ι Πιἔ, Ο" ὁρμίσδασ επίσκοπος Ι ὲπισκὁπω Οοη ὰρχ,ε.π,σκὁπω Οιιῃτ 2„ Καμ
οιιι. Οῖξί Υαλῖὶϋοΐὰῖοὶ-ί Ϊ 25 'ῖοὶαὐῖῖὶν σπονδὴν Λ". Θεὸ ιιοὶιιὶ ὶιιτει·ρι·οὶ:οιτι οοιτίεοτο τοιαὐτη ὲοτὶ Ι
γραμματων 1ΛΛ== πραγμάτων Ο 28 ννεευκνὶενει Ο' ιενννυωσι οιν 30 -"τε οτε. οι" 3± εια-
θἑσε, Οη 32 μὲλλοντοσ Οι' 55 ἐπιδεἱξωσιν Ον" τῶι οπι. Οι
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τόν θεόν, αδελφοί, ταῖς ὴμῶν τουτο ὴμἐραις συγκεχωρημἐνον γεγονἑναι καὶ πασαις
ευχῶν καὶ μεριμνῶν δυνόιμεσιν ἐπερεισθῶμεν ίνα απερ δια τῆς του θεου ὴμῶν συνεργίας
καλῶς ὴρχθη, αυτου βοηθουντος ἐν πασι πληρωθῶσιν. ἐλπὶς γαρ ἐστιν ότιπερ εὶς
τὴν αρμονίαν του οῖκείου σὡματος καὶ τα λοιπα καὶ ἔτι νυν διηιρη μὲνα μέλη σπουδασουσι
καὶ από τῶν κρεισσόνων τα ὴσσονα ου διαφωνὴσουσιν. εὶς δ ἐπείπερ με ὴ σὴ διαθεσις
τῆι σπουδῆι τῆς Χριστιανικῆς αγαπης προτρὲπεται, όφείλει είς ό διεγείρει ακολουθῆσαι
καὶ όπερ αγαπασθαι συμβουλευει, περιπτυξασθαι. όμοίαν γαρ λοιπὸν τῆς πίστεως
φροντίδα χειρίτοντες δια τῆς ευσεβους υπομονῆς ίσον καὶ τό ἔπαθλον του ἀγαθοῦ ἔργου
ἐκβόισει ἐλπίΞομεν. ουτε γαρ ταῖς δυσχερείαις ἐστὶ παραχωρητἐον° ου καταπονεῖται
τοῖς τραχἑσιν ὴ πίστις ουδἑ εὶς τα τῶν ουρανῶν υῳὼματα δια κατωφερους τις ἐπεκτεἱνεται
ουτε τῆς ανταμείψεως ανευ τῆς του καμόιτου γυμνασίας τις αξιουται. δι' δ ῖνα μὴ
ἐκκακῶμεν το αγαθὸν ποιουντες, ίδικῶς υπομιμνησκόμεθα· καὶ γαρ μακαριοι, ὡς μαρτυρεῖ
ό ῳαλμωιδός, οί φυλασσοντες κρίσιν καὶ ποιουντες δικαιοσυνην ἐν παντί
καιρῶι, ότι ουχ ὴ αρχὴ του καματου τὴν ανταμειφιν του ἐπαθλου εὶωθεν ευρίσκειν,
αλλα τὸ τέλος. τοιγαρουν ἴσην σπουδὴν τῆς μερίμνης αναλαβόμενοι, οῖς ἐστι μία ἐν
τῆι κοινωνίαι καὶ τῆι πίστει ὴ εταιρία, δν τρόπον περὶ τῆς ἐνωθείσης τῶι αποστολικῶι
θρόνωι τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐκκλησίας ἐπίσης αγαλλιῶμεν ἐν κυρίωι, ουτω καὶ
περὶ τῆς τῶν λοιπῶν, καθὼς ἑνδιαθἐτως παραινεῖς, αποκαταστασεως φροντίσωμεν πρῶτον
.ίνα τὴν πίστιν καὶ τὴν τελειότητα ὴμῶν ασπιλον από παντός μιασματος φυλαξωμεν.
καί γαρ οῖσθα, αδελφὲ τιμιῶτατε, ποῖοι τὴν ἐκκλησιαστικὴν φυλὰττουσιν όμόνοιαν συν-
δεσμοι, τίνα ὴμδις από τῶν αὶρετικῶν διαφυλαττουσιν ἐπιβουλῶν καὶ δια ποίων ὴ τῶν
κανόνων φυλόιττεται αυθεντία. τουτων ἐν τῆι ὶδίαι ἰσχυι πασηι προσοχῆι φυλατ·
τομἐνων ἴασις τοῖς ἐλπίςουσι προσενεχθὴσεται. ἐχει γαρ τῶν ἐκκλησιαστικῶν κανό¬
νων ὴ ταξις καὶ αυτῆς τῆς δικαιοαὐνιμ ὁ Τ'-ἴῖῖῖοιι ὁ°ιΤωΞ εϋλογνς θεραπεία τοῖς καλοθελῶς
καὶ πιστῶς ἐλπίτουσι μὴ αρνηθεἱη, ουδε τίς ἐστιν ουτως από τῆς φιλανθρωπίας Βιὴιρη-
μἑνος, όν ουχὶ από τῆς σκληρόΤὴ°ΤΦΞ 'Τοῦ δἐσὶ-ὶου ἑπὶδὰμψἐι ιἦ απόινουργος απλότης.
όιλλί ίνα ασφαλῶς τουτο καὶ χωρὶς μἐμιμεως ὴ τινός ἐφόδου πλανης ίσχυσειε προελθεῖν,
αγαπητἑ αδελφέ, τό ἐμόν πρόσωπόν σε ἐν τουτωι χρὴ υπελθεῖν, ἑπισταμενον ἐν ταῖς
τοιαυταις υποθἐσεσι, καθῶς προείρηται, τί ποιητἑον είη, τί φυλακτἑον, ουτω παντων
προνοουμενον, ῶς μὴ αμφιβαλλοντα λόγον ταυτης τῆς διατυπῶσεως τῶι θεῶι απο-
δῶσοντα, ουτω μἐντοι ίνα τουτους οίτινες υμῖν τῆι κοινωνίαι συναφθεῖεν καὶ δι' υμῶν
τῶι αποστολικῶι θρόνωι, τα υμὲτερα γραμματα ὴμῖν δηλῶσωσιν· οῖς καί τα περιεχόμενα
τοῖς λιβἐλλοις ους αν προσενἐγκοιεν, ἐμφερὲσθω. ουτω γαρ καὶ τῆς Σεβὴρου καὶ
τῶν τουτωι συμπλεκομἐνων καὶ τῶν όμοίων απολυθὴσονται πλανης καὶ ουδὲ τουτων
οίτινες ὶαθῆναι δυνὴσονται, τὴν Ξημίαν υπομείνωμεν. όπερ δια τουτο υμῖν ὶδικῶς
ὼιὴθημεν ἐπιθεῖναι πρός τὴν υμετἐραν ἐπιμὲλειαν τα ὴμἐτερα μεταφἐροντες βαρὴ, ὲπείπερ
ου μικρας ὴδη αποδείξεις τοῖς αὶρετικοῖς ανθισταμενοι δεδῶκατε καὶ ου χρὴ -περὶ τουτου
δισταςειν, δν καλῶς συνεβη δόκιμου αποδειχθῆναι. αμα προσλαβἐσθαι τας θεραπείας
τῆς ἰασεως, αμα 3ὼσασθαι τὴν αυθεντίαν τῆς δικαιοσυνης καὶ ουτως περὶ τους ίκἑτας

Ο [= ειοι·ν]. Ι
Ι ρτιὶνι· ι:ειι·ἐε.ε€ιιιν Λε 2 συνεργείασ Οκ ιι οπουδασωσι Οε 5 ῆττονα Οε ἐπει-

Βὴπερ Οιῖ με ΟεΛ οπι. ΟΠΝΙ 6 όφείλεισ ΟΒΛ 7ὶ'8 'ῖἦσ ῖῖίσῖεωσ ·-- χειρηοντεσ λοιπὸν Οῖἱ
ςι δυσχερίαισ ΟΕ 12 υπομιμνηοκὼμεθα ΟΗΕ 14 ουχί Οίῖῖ ισ τῆς οιιι. 1 18 φροντίσο-
μεν Ο” εο όμόνοιαν φυλόατουσι Οεῖ ει φυλαττονσιν Οκ ε 5 ουδε] εὶ δε Ι ουτοσ ΟΠ
27 ἐφόδου Οθῖῖἱ νεφὡδουσ ΟΕ ρ‹ιὶ'ὶ'ίιιιι”οιιι± Λ ιιτιειιιιιιι ΛΗ 3Ι Τυὐῖῖοισ Οί' ὴμῖν ΟΓΙΛ 5: δη-
λὼσωσιν ΙΛΒ δηλὼσουσιν Ο 34 απολυσθὴσονται Οί' 55 υπομείνομεν Ον" 36 ὴμετἑραν Οί'
37 αποδείξοισ Οι αποδείξασ Ι 58 αμα τῶ ΟΝ ἀλλαί 59 εἐιιιιιί ‹ισειῖιι,×;.·:ι·.-:· (ίιιιροιτιί. ρεεε.) Λ"
ανατὼσασθαι ΟΝΙ ανα3ὼσασθε ΟΕΛ αναςῶσασ Οι
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τῆι φιλανθρωπίαι απαλυνεσθαι, ίνα τους ἐν τῶι τῶν αὶρετικῶν μιασματι ἐπιμἑνοντας ὴ
τουτους οίτινες τό ανευθυνον υποκρίνονται καὶ μετα τῶν ὴμετἐρων μόνηι τῆι φωνῆι
συμφωνουσιν, από τουτων ών υπὲρ τῆς αποκαταστασεως τῆς ἐκκλησίας φροντὶς καὶ
πρόνοια ἐστὶν, αποκινὴσηις. ουδἐ γαρ λυσιτελεῖ περὶ τουτους τὴν ἐκκλησιαστικὴν
κερασαι αυστηρίαν° ου γαρ ἐσται λοιπόν του ἐλἑους τα αγαθα δια τὴν τῶν προνοηθῆναι ε
όφειλόντων αναγκην συναχθἐντα, ἐαν αδιακρίτως ἐσονται κοινα καλοῖς καὶ κακοῖς. καὶ
ἐπειδὴ τῶν 'ὶεροσολυμιτῶν όμοίως ποιὴσασθαι ώιὴθη ἐν τοῖς οὶκείοις γραμμασι μνήμην
ὴ σὴ αγαπη, ῶν καὶ πρός ὴμας ὴνἐχθη τις όμολογία, αναγκαῖον ὴγησαμεθα καὶ ανα-
γνῶναι τα γραφἐντα καὶ αποκρίναοθαι τα πρόσφορα. οίτινες εἰ τας τῶν αγίων πατερων
διατυπώσεις φυλαττουσιν, εὶ εκείνης τῆς πίστεως τους θεμελίους σἐβονται, [καὶ] από ιιὶ
τουτων τῶν δι' αυτῶν του αγίου πνευματος κατανυσσοντος όρισθἐντων ουκ αναχωρὴ-
σουσιν. ὴ γαρ εὶσι τέλεια, ώσπερ εὶσί, καὶ προσθὴκης ου δἑονται, ὴ καλῶς βεβαια
καὶ δια τουτο ουκ αμειπτἐα, όπότε δι' αυτῶν παντα τα τῶν αίρετικῶν δηλητὴρια κατεπιἐ-
σθη. ουδἐ τι ὴ ἐν Χαλκηδόνι συνοδός, όπερ χρὴσιμον οίαδὴποτε ἐπιμἐλεια ὴδυνατο ἐπι-
νοῆσαι, παρἑδραμεν. ὴτις τῶν προλαβουσῶν ὁμοίως τα δόγματα ὴ τηλαυγἐστερον ιι
ἐφανἐρωσεν ὴ ἐπαναληφθείσηι τῆι αυθεντίαι ἐβεβαίωσεν ίδικόν τινα κατα Νεστορίου
καὶ Ευτυχους αναδεξαμἐνη αγῶνα, του μὲν ἐτἑρου τὴν του κυρίου ὴμῶν ίὶησου Χριστου
θεότητα από τῆς σαρκός χωρίτοντός καὶ δια τουτο τὴν αγίαν ὶλ/ὶαρίαν θεου γεννὴτριαν
ἐξαγγἐλλειν ἑκκλίνοντος, του δὲ ἑτἐρου τὴν αλὴθειαν τῆς σαρκός ἐν τῶι κυρίωι απαναινο-
μἐνου, όπότε ό κυριος ὴμῶν ”Ιησους Χριστός, ό αυτός υίός θεου, ό αυτός ανθρωπος, ἔν ειι
πρόσωπον ἐν δυο φυσεσι καὶ θεότητος καὶ σαρκός ουδἐ τῶν φυσεων ἐν τῆι ἐνώσει συγχυ-

Ριιιι. ε, 7 θεισῶν, ουχ ώς τεταρτου προσώπου προστεθἑντος τῆι τριαδιγ αλλ' αυτός ὁ υίός του
Ξ. ιι' ι56 θεου ἐκἐνωσεν ἑαυτόν καὶ μορφὴν δουλου ἔλαβε· διί ό καὶ μίαν καὶ ου διαιρετὴν όμολο-

γουμεν ουσίαν τῆς τριαδος καὶ τὴν ἰδίαν όμως ὶδιότητα ίσμεν ἐνεῖναι τοῖς προσώποις.
εν γαρ του πατρός όμολογουμεν είναι πρόσωπον, ἐν του υὶου του θεου μετα τῆς προσ- εε
λιινθείνιιε σαρκὁε. ἐν του πνευματος του αγίου. και τα προσωπα ταις ιοιοτηοι σημαί-
νοντες καὶ δια τῆς ἐνότητος τῆς ουσίας Τὸ αχώριστον τῆς τριαδος μυστὴριον όμολογουντες.
ουτε γαρ δυνατόν αμφιβαλλεσθαι τόν λόγον του θεου ἐν τοῖς τῆς μητρός οττλαγχνοις
δια της σαρκός τὴν ανθρωπείαν προσειληφὲναι φυσιν καὶ μὴ μετα τὴν παρ' αυτου γενο-
μὲνην- ἐν τηι μὴτραι τῶν φυσεων ἔνωσιν διὴιρημὲνον. καθαπερ γαρ ουκ ἔστιν ἐν ειν
αυτῶι ανθρωπότης ανευ θεου γεννηθεῖσα, ουτως ἐν τῶι σταυρῶι ὴ απαθὴς θεότης ουκ
ἔστιν από του τῆς σαρκός παθους διηιρημἐνη, όπερ ό τῆς παρθένου τὁκος καὶ ὴ ἄχραντος
γονιμοτης και η εξαιρετος ἐκ νεκρῶν αναστασις καὶ ὴ εὶς ουρανους Βεἰκνοσιν ανοΒος_ -ι-αυτα

Μ νΙ11 ιοςς εῖ καθώς παρα τῶν πατερων ώρίσθη, φυλαττουσι, πιστευἐτωσαν καὶ μηδὲ τα ώρισμἑνα
παραβαινἑτωσαν. αφ” ὴς τρίβου οί ἐκκλίνοντες αυτοί ἐαυτοῖς νἑφος αμφιβολίας περιχἑ- εε

ι εοι. ιι, ιο ουσιν, ὴμῖν δὲ ἐκεῖνο τό αποστολικόν τοῖς φιλονείκοις αποκρίνασθαι αναγκη ἐστὶν· ὴμεῖς
τοιαυτην συνὴθειαν ουκ ἔχομεν ουδἐ ὴ ἐκκλησία τοϋ θεοῖς -ι-αϋ-ι-οι Βια
τουτο δια βραχἐων, ἐπειδὴ ουτε αμφιβαλλεσθαι προσὴκει περὶ πραγματων τῶν περὶ
της πιστεως πολλακις ορισθεντων και παντελῶς περιττὴ ἐστιν ὴ δικαιολογία ἡ -Π-ροσῳερο-

Ο [ειοι:ν], Ι
2 οί Οε μόνον ΟΠ ιι αποκινὴοησ Ι εεο·±ι·ιιοιίε Λ ετεέιιιίιιε Λε από ἐκκλησίασ Ο απο-

ιελὴιοηις Οιιοιιιὶιετ συντελεί ΟΕ θ αδιακρἰτωα γαρ ί 7 ίεροσολυμητῶν Ο” το καὶ
0,-Π_ Λι» το ὴῖ Οῖῖὶλε εἰ ΟΠ" ιςγίιει κατατιιἐσθὴ Οι' καταιτιεσθῆ Οε 14-.ὶςὀ ἐνυο°°ο-οι Οιν-·

τί
16 ἐπαναληφθείση ἙΑΠ ἐπαναληφθεῖσα Ο 18 θεοτόκον Οκ εο ό αυτός! Πλ" ουτοσ ΟΛ του

ἐν τοῖς ί 27 όμολογουμεν Οι'
-ο ανθρωπίαν Οῖ 30 “ῖὥὶί Ψὐσεων ἐν Τυὶ ὶὶἡῖθαὶ ΟἙΙ 3ῖ Υενηθεῖσα ΟΦ ίσκιο Λ 5: παθοσ Ο!
35 οί οιιι. Ο" 3Ξί36 ῖῖἐθὶὶίἑοὶίσὶν ΟΠΛΑ" ”"ἘΡὶἑΧουσιν Οιὶιι· 38 περὶε οιπ. Ον
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μἐνη τοῖς παρεσκευασμἐνοὶς, όποτε περὶ τουτου τοιἶι πράγματος καὶ πρός τόν ένδοξότατον
καὶ φιλανθρωπότατον βασιλέα τόν ἡμἐτερον υὶόν οὐκ όλίγα έσἡμἀναμεν. καὶ ἐπειδὴ
περὶ τῆς των "ίεροσολυμιτὥν όμολογίας ἀπεκρινότμεθα, καὶ τοῦτο ιἶιπελἀβομεν τῆς τούτων
σωτἡρίσ5 χάριν ἀρμοδίωε 'ίΐροσθεῖνοίίι Ϊ'-ία ἐὰν τῆς καθολικῆς κοινωνίας έπιποθωσι τἡν
ένωσιν, τῆς ίδίας όμολογίας τὸ ιἴιφος, ἐγγραῳως μηνυθεῖσαν ἡν τοῖς ἡμετέροις πρεσβευταῖς τι
ἐν Κωναταντινουπόλει διὰγουσι προσἡνεγκαν, διἀ τὥν ίδίων προς ἡμᾶς ἀττοστείλωσιν
ἡ τῆι ὑμετέραι ἀδελῳότητι δωσουσι, τῆι αὑτῆι μέντοι, καθως εῖπον, δυνἀμει συγγεγραιι-
μἑνἡν, ἡτις προς ἡμᾶς πᾶσι τρόποις δι' ὑμετἑρας διατυπὼσεως κομιοθἡσεται. περὶ γὰρ
των Θεσααλονικἐων, ὥν πρός ἡμᾶς οὶ πρέσβεις δια τῆς τοῦ πιστοτἀτου καὶ ἑνδοξοτἀτου
βασιλέως τοϋ ἡμετέρου υὶοϋ διατυπὼσεως ἡλθον, ίνα μἡ τι παραλελοιπἑναι δόξωμεν, το
γινωακειν ὑμᾶς βουλόμεθα κατα ταιἶιτα ἀπερ τοϋ κυρίου ἡμῶν ίίἡσοϋ Χριστοιἴι ἐμπνὲοντος
ἡρεσαν, τἡν ὑπόθεσιν πᾶσαν τῆι ἡμετέραι διασκέῳεὶ ψἡλαοητἐαν καί, εί όπερ χρἡ πληρώ-
σουσι, διατυπωτέαν. ταυτα διἀ τοϋ ἀδελφοίι καὶ συνεπισκόπου ἡμῶν του σεβασμιω-
τἀτου ἀνδρὸς ίὶωόιννου, ἀλλὰ καὶ δια τῶν υὶὥν ἡμῶν 'Ηρακλειανου τοῦ πρεσβυτέρου
καὶ Κωνσταντίνου τοῦ διακόνου τῆς έκκληαιαστικἡς τιμης ἀξίων τα πρός τἡν ὑπόθεσιν κι
ἀνἡκοντα ἀρκεσθέντες ἀντιγρόιῳαι, ῆσθημεν ἐν ἀνδρὶ τῆς ἡμετέρας τἀξεως ἴσην ἀξίαν καὶ
εὐλαβἡ πρόθεσιν ἡμᾶς ευρηκέναι καὶ μετα τῶν τῆς πρεσβείας ἑντολων τῆι ῳρονἡσει καὶ
τοῖς τρόποις συνόιιδοντα. ειἶικΐαῖον γαρ πρᾶγμα καὶ πλἢρες χαρᾶςς 'ίνα ὥς” κεκριμὲνως
δόκιμοι οὶὶς τῆς κοινωνίας καὶ τῆς τἀξεως συνέβη είναι συγκλἡρους.

Καὶ ἀλλἡι χειρὶ· ό θεός σε ὑγιἢ διαῳυλότττοι, ἀδελφὲ τιμιὼτατε. ντι

“Ο ἀγιὼτατος ἀρχιεπίσκοπος εἶπε· Νῦν καὶ οὶ θεοσεβἑστατοι νοτἀριοι τῆς ἀγιωτἀε
της ἡμῶν εκκλησίας, εἴ τινὲς εἰσι παρ, αὐτοῖς χόιρται τἡν παροὔσαν ὁρῶντες υπόθεσιν,
δἡλους ἡμῖν τούτους ποιείτωααν.

Καὶ προκομισθἑντων τὥν χαρτὥν διἀ Κοσμᾶ τοῦ θεοσεβεστἀτου διακόνου νοταρίου

ίτι
ί

›

›

καὶ χαρτοφὐλακος Μακἀριος ό θεοσεβεστατος διακονος και νοταριος τον εκ προσωπου των Ισ ν τςα |
Θεουπόλεως κληρικὥν λίβελλον καὶ τὴν ἀναφορἀν τῆς ἐνδημουσης τἡνικαῦτα τῆι βασιλὶδι εν
πόλει συνόδου, ἀμφότερα πρός τὸν ἐν ἀγίοις ίὶωόεννην ἀρχιεπίσκοπον γενόμενον τῆς
αὐτῆς βασιλίδος πόλεως, ἀνἑγνω καὶ Καλὼνυμος ό θεοσεβέστατος διακονος καὶ νοτᾶριος
ἀπό κωδικός τἡν πρὸς ίίωαννἡν τόν τῆς ὁσίας μνὴ μης ἀρχιεπίσκοπον γενόμενον ὶὶεροσο-
λόμων ἐπιοτολἡν καὶ τἡν πρὸς Ἐπιφἀνιον Τὸν “Γἦ9 θεοψίλοϋε μνιἦ μπε τῆς Τυρίων γενόμενον το
ἐπίσκοπον ἀνέγνω, ἔτι μὴν καὶ τἡν πεμφθεῖσαν υπό τε αὐτοῦ 'ίωἀννου τοϋ τῆς "Ιεροσο-
λυμιτὥν ἐπισκόπου καὶ τῆς υπ, αὐτόν συνόδου πρός τόν ἐν ἀγίοις 'ὶωἀννην ἐπιστοἈὴν
ἀνἐγνω· καὶ Στέφανος ό θεοσεβέστατος νοταριοε καὶ διἀκονος τἡν σταλεῖσαν ἀναφορἀν
συν τοῖς πεπραγμένοις παρα Ἑπιῳανίου ἐπισκόπου γενομένου Τὐρου καὶ τῆς ὑπί αὐτόν
συνόδου ἀνέγνω, καὶ Παῦλος ό θεοοεβἐατατος νοτἀριος καὶ δὶἀκονος τἡν οταλειοαν νε
ἀναφορἀν σὺν τοῖς πεπραγμἐνοις ὑπὸ τῶν επισκόπων δευτέρας Συρίας προς τόν έν αγίοις
'ὶωἀννην γενόμενον ἀρχιεπίσκοπον τῆς βασιλίδος πόλεως· ἀτινα συμπἀντα καὶ εντέ-
τακται.

Ο [= οοτνῇ, ῖ
τ παρασκευασμἐνοισ Ο" ἀντίλἐγειν παρεσκενασμἑνοις Ι αν καὶ προς _ φιλανθρωπὁτατον 1

φτλανθρωπότατον καὶ πρόσ τον ἐνδοξότατον Ο ετ αιὶ εὶννιειιὶίεεὶὶιπιίιι Αν 2. ὲαημἡναμεν Ι ‹ι κῦι·
νωνίασ Ονῃὶίλκ ὲκκλησίασ Ονλ ἑπιποθοῦσι Οί 5 ἦν ὲγγρἀφως μηνυθεῖσαν 1 7 είπαν Ο*
11 ἐμπνέοντεσ ΟΙ' ἑμπνἑοντον [είε] Οί' 1: ἡμετἑρα ΙΛ" ὑμετἑρα ΟΛ το/τς καί - διατυπωτἐαν
οι·ῃ_ Ο” πληρὼσωσι ΟΤ 14 ὑμῶν Ο” τς τοῦ οιπ. ΟΝ 16 ἀρεαθἐντεα Ι τα των ένιω-
πίεεε Λκ 18 πλἡρἡα Οί κεκριμένοι Οί πο διαφυλαττει Ο" εε ἡμῶν οτιι. ΟΪΙ
23 τοότουσ δἡλουα ἡμῖν ΟΠ ες Μακάριος] ἀνἑγνω μακἀριος Ι ςο τόρων Οι 33 διἀκονοα
καὶ νοτἀριοσ Ι 34 συν τοις πεπραγμένοις Ι οιπ. ΟΛ 36 ἀπό Ο 37 ἀρχιεπίσκοπον
γενόμενον Οτ

8*
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Ν -νΜ ΥΙΗ ιοςε Δἐησις κληρικων καὶ μοναχων '

Ἄντιοχείας πρὸς 'ὶωὰννην τὸν ποπριὰρχην καὶ τἡν ἐνδημουσαν σύνοδον κατὰ Σεβἡρου

84 Τῶι ὁσιωτόιτωι καὶ ὰγιωτόιτωι καὶ μακαριωτόττωι ἀρχιεπισκόπωι καὶ οίκουμενικὥι
πατριὰρχηι 'ὶωόιννηι καὶ τῆι ἑνδημούσηι ὰγίαι συνόδωι ἀξίωσις παρὰ κληρικὸἶιν καὶ
μοναχῶν του ὰποστολικου θρόνου τῆς 'Αντιοχἐων μεγαλοπόλεως αγίας του θεοῦ καθολι- ιι
κῆς ὲκκλησίας. Νυν εἴπερ ποτὲ καιρός, ὥ μακαριώτατοι, πὰσας τῆς οἰκουμένης τὰς

Ρε- 95. ιι ὰγίας του θεοῦ ἐκκλησίας ὡς ἐξ ἑνὸς στόματος τὸ προφητικὸν ὲκεῖνο ἕκβοῆσαι εύφραι-
νἐσθωσαν οὶ ούρανοὶ καὶ ἀγαλλιασθω ἡ γῆ καὶ παντα τὰ ἐν αύτῆι, ότι ῆλἐησεν
ό θεὸς τὸν λαόν αύτου. τὸ γὰρ τὰ σκῆπτρα 'Ρωμαίων τούς ούτως εύσεβεῖς καὶ φιλο-
χρίστους ἐγχειρισθῆναι βασιλἐας, ἑλευθερίαν δὲ χαρισθῆναι καὶ παρρησίαν τοῖς τἡν όρθό- το
δοξον πρεσβεύουσι θρηισκείαν πως ούχὶ ταύτην πείθει εὶκότως τούς πιστούς βοῆσαι φω-
νἡν; ὰλλί ἐν ούτω κοινῆι τῆς οἰκουμἑνης ἑορτῆι μία ἐκ παντων ἡ κομιδῆι σὺν ὁλίγαις ἡ
τῶν Αντιοχἑων εκκλησία κατηφείας πεπλἡρωται καὶ Θρἠνων. λύκον γὰρ ἀντὶ ποιμἑνος
ούκ οἴδαμεν όπως δεξαμένη κακοπαθεῖ. ποίαν γὰρ τραγωιδίαν ούκ ὰπἐκρυψε τὰ τολ-
μηθἐντα παρὰ Σεβἡρου κακα; ός πρὥτον μἐν, 'ίν' όπως βεβίωκε παραλίπωμεν φειδοῖ τῶν ισ
ύμετὲρων ἀκοὥν, ούδεμιᾶι πώποτε φαίνεται κοινωνἡσας ἐκκλησίαι, είτα συκοφαντίας
βἑλεσι κατατοξεύσας τε καὶ παρασκευὰσας ἐξελαθῆναι τὸν ἔνθεσμον ποιμένα Φλαβιανὸν
τὸν μακαριὼτατον, τὸν ἐκείνου θρόνον βιαίως καὶ ὰκανονίστως ύφἡρπασε κἀντεῦθεν

1οιι.±ο,ι2α1 μισθωτού δίκην ού μόνον ούκ ἐπἠμυνε τῆι ποίμνηι του Χριστοῦ ούδἑ έφυγεν, όπερ ῆν
ἀγαπητόν, ὰλλ' αύτὸς τὰ των θηρίων ἔδρα σφὰττων τε καὶ διασκορπίτων τὰ πρόβατα, εο
κενοφωνίας δὲ καὶ βλασφημίας κατὰ του θεοῦ πλαττόμενος ούδενὸς τὥν αγίων ἡμῶν πατέ-
ρων ὲφείσατο, διατελεί δὲ πᾶσαν ἡμέραν ὡς εἰπεῖν τὰς ύπὲρ εύσεβείας ἀθροισθείσας αποκη-
ρύττων συνόδους. ό γὰρ τἡν ἐν Χαλκηδόνι αγίαν σύνοδον ἀναθεματίσαι τε καὶ πολε-
|-ίἦσαι τολμησας την μαλιστα βεβαιὡσασαν τὸ σύμβολον τὥν ἦ αγίων πατερων,

Ι· ν 160 ἀποδεξαμἑνην δὲ καὶ τούς 8 ὸσίους καὶ ὰγίους πατέρας, ἔτι μὴν καὶ τούς έν Ἑφἑσωι κατὰ εε
Νεστορίου τοϋ δυσσεβούς συνελθόντας ὁμοίως ὸσίους πατέρας, εύδηλον ὥς καὶ τὰς εἰρη-
μένας ἀποστρἑφεται καὶ μισεί ὡς ταύτης ἀδελφόις. καὶ όσους μὲν φόνους όιγίων εὶργὁι.
σαΐο μοναχῶν ίὶουδαικαῖς χερσὶ την τοιαύτην ἑγχειρίσας σφαγἠν, ούτε ύμᾶς, ὸσιὼτατοι,
ούτε των ἄλλων ἔλαθεν ούδἑνα. θέαμα γὰρ ἦσαν κείμενοι δεινὸν ἀνδρες ἀσκητικοις ὰγῶσι
ίίἑΧΡί 'ίΐολὶὅδ ἐναΘλ'ἠΟ'αν“Τε9 Υνμνοὶ καὶ ὅιταφοι έρριμμὲνοι, ύπὲρ τούς τριακοσίους όντες, ἐκ αι

ῖὶ- Α 4- 5 τῆς δευτέρας Σύρων επαρχίας ὁρμὼμενοι' κυσὶ σπαρὰγματα καὶ οῖωνοῖς προκείμενοι.
όμοιοι δὲ καὶ ὡσαύτως έλεεινὰ καὶ όσα ἐν τοῖς ξενῶσιν αύτὥι πἑπρακται· δεσμωτἡρια γὰρ
δομᾶται νυν κἀκεῖσε πολλούς ύπὲρ εύσεβείας καθείργων ἐν σκότει καὶ μαστίςων ἀναιρεῖ.

Μ ν111 τοςο οία δέ, ὁσιὼτατοι, καὶ περὶ τὰς ἐν Δαφνἡι πηγὰς πρᾶξαι τετόλμηκε μαγείαις τε χρὼμενος
αὐτόθι καὶ θυμιὰμασι μυσαροῖς θεραπεύων τούς δαίμονας, καὶ τοῦτο πασα ἐκείνη ῆ μεγαλη εε
ἀιδει πόλις. ού μἡν οὐδὲ αύτὥν ἐφείσατο τῶν ὰγίων θυσιαστηρίων οὐδὲ τῶν ίερὥν
σκευὥν, τὰ μὲν ξέων ως ἐναγῆ, τὰ δὲ χωνεύων καὶ ρογεύων τοῖς ὁμοτρόποις. τε-Ι-ὀλ-
μηται δὲ αύτὥι καὶ τοῦτο, ῶ μακαριὡτατοι. τὰς γὰρ είς τύπου τού αγίου πνεύματος

Ο [-·== αοτν]. Ι
τ Ξ ίπ πιε. Οι μοναχῶν καὶ κληρικὥν Ι 2 ἐνῦημουσαν ΟΛ ἐν κωνσταντινουπόλει Ι

3 μακαριωτὰτωι καὶ ὰγιωτὰτω Οκ καὶ: Ι οιιι. ΟΛ τι συνόδω ὰγία ΟΠ 5 ἦςδ-πὀλεωσ Ον
6 ῆπὲρ Ον 7 γῇ ΟεΙ 8 καὶ πὰντα-- αύτῆ Ο°^ στη. Οίὶίνῖ 11 τοιαύτην Ι τούς] ἀο Οί ρτορὶοτ
οοττοοιιιπιε ιιοιι εοιιειειτ πιοτὥσ Οκ τι/τε τὴν φωνὴν Ον τε ἡ ΟεΙΛ οιιι. Ον" 13 και Θρἠνωμ
πεπλὴρωται Ον τς ῖν' ωιι. Ο" ιο ἡμετἐρων ΟΙ ἑκκλησίαν Ον 17 φλαυιανὸν Ον 19 ἐποιμω-
νε τῆ [ίπ τὴν οοτικ] ποίμνην ΟΙΑ ἕφαγεν ΟΙ' Ή ἡμῶν Οιιι. Οί 23 ἀναθεματίσασ ΟΠ” 25 τὲ ΟΥ
3ο ᾶτυφοι Οι' ἑρημμἐνοι Οί' 3ο/31 ἐκ τῆς οιτι. ΟΪΙ 31 κείμενοι Οκ 32 ως-τῶν οει-
33 διμᾶπαι Οί' πολλούς Ι πολλούσ τῶν Ο 34 οὶα Ο οῖδατε Ι καὶ Β Ι χρὼμεςιομ Οι·
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χρυσᾶς τε καὶ ἀργυρᾶς περιστερὰς κρεμαμἐνας ύπερανω των θείων κολυμβηθρἑὁν καὶ θυ-
σιαοτηρίων μετὰ των αλλων ἑσφετερίσατο λέγων ού χρῆναι ἐν εἴδει περιστερᾶς όνομα-
3εσθαι τὸ αγιον πνεύμα. στα μέντοι χρἡματα καὶ οίκἡ ματα καὶ όσα έν τοῖς καλλίστοις χω-
ρίοις ύπῆρχε τῆι ἑκκλησὶαι, παντα ὲκφορἡσας ἐξεδαπανἡσε καὶ βαρυτατοις δανείσμασι τἡν
ἐκκλησίαν κατέχωσεν. ἀλλ' οὐχ οῖόν τε, ἐὁ μακαριὡτατοι, παντα διεξελθεῖν τα ἐκείνωι ε
τετολμημένα, δι' ό τοῖς όλίγοις τούτοις καίπερ ούσι τηλικούτοις αρκούμενοι δεόμεθα τῆς
ύμετἐρας αγίας συνόδου ὸιμὲ καὶ μόλις στῆσαι τα συνὲχοντα κακα τὴν ἡμετέραν ἐκκλησίοιν
καὶ πᾶσαν σχεδὸν τἡν 'Ανατολικὴν διοίκησιν καὶ του τε παμπονἡ ρου ἀνδρὸς ἡμᾶς ἐλευθε-
ρὥσαι απαιτουμένου κατα τούς θείους κανόνας καὶ τούς πολιτικούς νόμους δίκας ὥν έπραξε,
πρόνοιαν δὲ ποιῆσαι καὶ των ύπολειφθἑντων πραγματων, εῖ γἑ τι μεμἐνηκε, πείθοντας ιο
τἡν εύσεβῆ καὶ καλλίνικον κορυφἡν ἀποοταλῆναί τινας ἐν τὰχει ἐπ' αγαθοῖς μαρτυρού-
μἑνους τρόποις τινος των ἐξ ἡμὥν συνερχομἑνου καὶ τοῖς πραγμασιν ἐφεστὥτος, εφ' ὥι
συσχεθῆναι μὲν καὶ λογοθετηθῆναι τούς ἐξ αρχῆς καὶ μεχρὶ νυν είς τωτα ύπουργὴσαντας
καὶ είς εαυτούς τα πολλὰ κεκλοφότας, ἐξασφαλισθῆναι δὲ καὶ τα εύρισκόμενα, ίνα μἡ τε-
λἑως απαντα ἐκφορηθῆι. ού γαρ παύεται ό χρἡστὸς ανθρωπος κατα τῆς εκκλησίας τε
τού θεοῦ τα διαφέροντα αύτῆι διασκορπί3ων° πασης γαρ έλπίδος είκότως έκπεσὼν τού
θεού εὶς ανδρας πονηρούς καὶ ἐκ των τοιούτων τρεφομἐνους τὰς ελπίδας ἔχει. πρεσ-
βεῦσαι δὲ παρακαλοιῖιμεν καὶ ύπὲρ των ἀδελφῶν ἡμῶν, είτε ἑπίσκοποι είεν είτε κληρικοί
ἡ μοναχοί ἡ καὶ λαικοί, όπως ἀνακληθἐντες αποδοθεῖεν ταῖς οὶκείαις πόλεσι καὶ ταξεσιν.
ἐπί τούτοις πᾶσι, συγγνὼμην αίτοῦντες δια τἡν συνέχουσοτν ἡμᾶς ὁδύνη ν, ἑνορκοιἶιμεν τὴν εν
ύμετέραν μακαριότητα τἡν αγίαν καὶ ὁμοούσιον τριαδα καὶ τἡν εύσέβειαν καὶ νἱκην καὶ
διαμονἡν των δεσποτων όλης τῆς οὶκουμένης 'ὶουστίνου καὶ Εύφἡμίας τῶν αὶωνίων
αύγούστων κινηθῆναί τε ύμᾶς δεόντως καὶ μὴ περιιδεῖν ἡμῶν τας αὶτἡσεις, ἀναγαγεῖν 1, ν ±6±

_ --_ἔ'±_'-ὶτ-#Ἐ”

δὲ ταῦτα παντα ἐπὶ τούς εύσεβεῖς καὶ φιλοχρίστους ἡμῶν βασιλέας καὶ πεῖσαι τἡν αύτων .
γαληνότητα παντα τα κατὰ τἡν αγιωτατἡν ἡμῶν έκκλησίαν τῆς αύτὥν τε καὶ ύμἑἶιν εε
προνοίας τυχεῖν.

Ύπογραφαί
τ Θεοδόσιος ἑλἑει θεού πρεσβύτερος Ἄντιοχείας ἐπέδωκα: _
ε Λογγῖνος διακονος ὁμοίως ἑπἐδωκα: _
3 Στέφανος διακονος ὁμοίως ἐπέδωκα: _ ,εε
κι Μαυρίκιος ύποδιακονος ὁμοίως ὲιτἑδωκα: _
5 ίίουλιανὸς διακονος ὁμοίως ἐπέδωκα: _
6 Θωμᾶς διακονος ὁμοίως ἐπἑδωκα: _
τι 'ὶωαννης ἐλέει θεού πρεσβύτερος ὁμοίως ἐπὲδωκα: -· ινινΠΙ ταιε
8 'Ανδρέας έπέδωκα: _ νε
9 ίουλιανὸς [ὁμοίως] ὲπὲδωκα: _ _

το Μαρκελλος διακονος ὁμοίως επἑδωκα: _

Ο == [ειοι·ν], Ι
τ θείων οιπ. Ο" αγίς τὸ αγιον τἶι ὁνομαςεσθαι ΟΒ 8 τε οιιι. Ον 9 -πραξαι Οι

το εῖ γἑ τι ΟΛ α εὶς ἔτι Ι πείθοντας εοτίρεί πείθοντεσ ΟΙ τα τρόπουσ Οι' των οιιτ. Ι
ύμων ΟΠ ἐφεσττῖ:-τος] ειὶρωπςιεὶ Λ ἐφιστὥντοσ Οίιεῖῖ ἐφιοττῖιντεσ Οι° 13 μὲν _ λογοθετηθῆναι
οιτι. 1 του νυν Ον ινι/τς τελείωσ Οκ τ 5 ὲκφωρηθῆ Οι 16 σκορπίςων Ον ἑκπεσων
εὶκότωσ Ον τα τρεφόμενοσ ΟΕΛ 18 ἐπίσκοπον Οι' Ξςι καὶε οτπ. Οῖλ ὰνακληθἑντεσ
αποδοθεῖεν ΟΤΙ ανακλἡθὲντασ ἀποδοθῆναι Οε" 22 τἦσ ὅλῖισ Ο"" τις παντα ταυτα Ο" ταυ
τα Ι βασιλεῖς Ι ες ἡμῶν ΟΝΙΛ ύμὥν Ο" 27 αἱ ύπογραφαί Ον οπι. ΟΝΙΛ 28 θεό-
δωροσ Οκ ἐλέω Ον ιιὶ: εοὶοτ 3ι_ρ. 62, τς· Μαυρίκιος _ έπἑδωκα] καὶ οί λοιποί ΟΪΙ
32. 33 ἐλἐω θα διὰκονοσ ΟεΛ 35 ὸμοίωσ ἐπὲδωκα Οείὶ 36 οπι. Ο" ὁμοίως ιὶοὶειιί
37 ὁμοίως οιπ. Οι

ιο ὶ

ι

ιε
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ιι Σέργιος ἑλεεινὁς ὁμοίως έπἐδωκα: _
”ὶωαννης ἐλεεινός ὁμοίως ἐπἐδωκα: _
ὶνὶωσης θεού χαριτι πρεσβύτερος ὁμοίως ὲπἑδωκα: _
'ὶωαννης ύποβολεύς ἐπἐδωκα: _

τα

ἙΒ
Ι4
Ι5
16

17

Ιωαννης μοναχός μόνης του μακαριου Μαρωνος ομοιως επεδωκα: _
'ὶακωβος μοναχός μονῆς τού μακαρίου Βίςου ὁμοίως έπέδωκα: _
Κωνσταντῖνος μοναχός καὶ αποκρισιαριος του τῆς ὁσίας μνἡμης Ἄστερίου
ἐπέδωκα: -
Νόννος διακονος μονῆς τοῦ μακαρίου Παύλου ἐπἐδωκα: _
Σολομὼν μοναχός μονῆς τού μακαρίου Ούαλεντίνου τοῦ Καπροἑλης ἑπέδωκα: -
Συμεὼν μοναχός μονῆς του μακαρίου Ἄγαπητου ὁμοίως ἑπέδωκα: _
Σέργιος μοναχός μονῆς του μακαρίου Συμεῶνος ὁμοίως ἐπέδωκα: _
'Άλφιος μοναχός μονῆς τοῦ μακαρίου “ὶακωβου ὁμοίως ἐπέδωκα: _
Φίληξ μοναχός μονῆς του μακαρίου 'ὶωαννου ὁμοίως ἐπἐδωκα: _
Συμεὼνης μοναχός μονῆς ὶουγατων του μακαρίου Παύλου έπἑδωκα: _
Παῦλος μοναχός μονῆς τού μακαρίου 'Ησυχίου ὁμοίως ἐπἑδωκα: _
Κυριακός μοναχός μονῆς του μακαρίου Δωροθέου ὁμοίως ἑπἑδωκα: _

18

19
εο
ει
σε

23
24
25
26

'Αναφορα πρὸς 'ὶωαννἡν πατριαρχην παρὰ τῆς ἐνδημούσης συνόδου
26 Τῶι δεσπότηι ἡμῶν τῶι αγιωτατωι καὶ μακαριωτατωι πατρὶ πατἐρων αρχι-

επισκόπωι καὶ οίκουμενικῶι πατριαρχηι 'ὶωόιννηι ἡ ἐνδημούσα κατὰ τἡν φιλόχριστον εε
ταύτην καὶ βασιλίδα πόλιν σύνοδος ἐν κυρἱωι χαίρειν. Ἑπειδἡ ό θεὸς ὁ παντων δε-

(Ι Η- οτ 16 σπὁῖῆς ἐπὶ συμφέροντι τῆς ὁρθοδοξίας καὶ συστασει τῆς καθολικῆς ἐκκληαίαῖ κατὰ Τὴν
Π,:Ι„Ι›¿· μὲ παρελθουσαν κυριακἡν τε καὶ δευτέραν λειτουργίας έπιτελουμἐνἡς έν τῆι αγίαι του θεού

1. ν 164 μεγαληι ὲκκλησίαι τῆς βασιλίδος ταύτης πόλεως μιᾶι φωνῆι ἑκίνησε τὸν αναριθμἡτων μυρια-
δων λαόν, ὥστε ςἡλωι θεὶωι τοῦτον έκκαυθἑντα ἐπὶ πολύ καὶ έπιμόνως αὶτῆσαι τὴν ύι-ιεῖἑιϋαν νε
μακαριότητα ἐπὶ τού αμβωνος ανελθεῖν καὶ προσφωνῆσαι ύπὲρ τῆς ὁρθῆς πίστεως, ύπὲρ
ῆς ἀεὶ ἡγωνίσασθε καὶ αγωνίςεσθε, καὶ τοῦτο ποιησαντων ύμῶν ἐκβοἡσεις γεγόνασι,
καθῶς εὶρηται, πλεῖσται καὶ έπίμονοι τού λαού, ύμὁὶς μέν ἐπὶ τῆι ὁρθοδοξίαι εύφημοϋντος,
τούς δὲ πρό ύμῶν ἑκβληθέντας πατέρας ανακληθῆναι έξαιτοϋντος, ὁ δὲ ύμἐτερος αγγελος
τῆι ἡμετἑραι δοκιμασίαι τό πᾶν αποδεδωκῶς τα δέοντα σκοπῆσαι προσἑταξεν, ἀναγκαῖον

ΜΉΙΙ ταις ἐλογισαμεθα τα παρακολουθἡσαντα καὶ τυπωθἑντα παρ' ἡμῶν δι' αναφορας πρῶτον
τῆι ύμετἑραι μακαριὁτητι αναγαγαι καὶ τότε δι' ύμῶν καὶ τῶι εύσεβεστατωι καὶ κρατίστωι

ίὶ· 20· Ἑ-· Σὲ ἡμῶν βασιλει δῆλα καταστῆσαι· ἔστι δὲ ταῦτα. κατὰ τἡν εὶκαδα του ὲνεστῶτος "Ιουλίου
μηνός τῆς παρούσης ἑνδεκατης ἐπινεμἡσεως, ύπατείας Μαγνου του λαμπροτατου, απαν τό
μοναχικόν ταγμα τῆς φιλοχρίστου ταύτης καὶ βασιλίδος πόλεως ἐκ διαφόρων συνελθόν
μοναστηρίων, τούτο μὲν αρχιμανδριτῶν, τοῦτο δὲ καὶ τῶν λοιπῶν, λιβἐλλους προσδέδωκε
τῆι ἐνδημούσηι ταύτηι πασηι ἡμῶν συνὁδωι, αὶτουν καὶ ἀναγνωσθῆναι τούτους καὶ τα
περιεχόμενα τοῖς λιβέλλοις κεφαλαια δοκιμασθέντα παρ' ἡμῶν πἑρατι παραδοθῆναι,

Ο [= ειετν], Ι
3 ὁμοίως οιτι. Ον ιι όμοίωσ ἐπὲδωκα Ο°Λ 5 ὁμοίως οιο. Οε^ 6 μουηε 0,-ῃ_ ονλ ὲπἐεωκα

ὁμοίωσ Οι 7 κωνσταντῖνοσ Ο" Ἡ Ον 8- 9 ὁι-ίοίωσ ἕιτὲδωκα ΟΩΛ ιο του καπροὲλῃσ Ο" οιτι. ΟεΛ
τι συμεὼνησ Οο 11.12. 13. ιιι. 16. 17 ὁμοίως οιιι. Οη/Χ 13 αλφειὁσ ου 35 ἱουΥα¬-ὥς Οια
ὶουγαπων ΟΟΛ 18 τόν ·ἶ·-βιαρχην Ι ἐνδημούσησ Ο ἐν κωνσταντινουπόλει Ι ιο ἦ ίιι ιτις. Ον
ει ὁι οιιι. Οιῖ ως μεγαληι οιιι. ΟνΛ αναριθμἠτων εοτίρεὶ ὰναρίθμητον ΟΝΑ ἀριθμη-ι-ον ον ἀναριη-
μητον τῶν Οηἰ 25 καὶ ΟΦ· Ο" 28 'ῖίὶσ οί εὐΦῖὶμουντεσ Ον 32 ὰναγαγεῖν Ο"
καὶε οτο. ΟΜΝΛ 33 ἡμῶν οιιι. Οῖἱ 35 συνελθὼν Ο” 36 μοναστηριων ΟΛ μοναχῶν Ι
προϋἑεωκε Οι 37 σννὀδω ἡμῶν Ο°
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μᾶλλον δὲ τύπωι συνοδικῶι ύποβληθῆναι. ἀναγνωσθῆναι τοίνυν ποιἡσαντες τούς λι-
βἑλλους, ούς καὶ ύπεταξαμεν τῶιδε τῶι τύπωι, ταύτα περιέχειν έν τούτοις ἐγνὡκαμεν.

Πρὡτην αίτησιν οί λίβελλοι περιέχουσιν ὥστε τούς έν ὁσίαι τῆι μνἡμηι Εύφἡμιον
καὶ Ιλ/ὶακεδόνιον ἐκβληθέντας καὶ έν έξορίαι τετελευτηκότας δικαίως καὶ κανονικῶς ανακλη-
θῆναι καὶ αποδοθῆναι τῶι καταλόγωι τῶν πρό αὐτῶν ἐνταῦθα έν κυρίωι αναπαυσαμένων
αρχιεπισκόπων, παντων αργῶν μενόντων τῶν κατ' αὐτῶν ὁπωσούν γενομένων, έντε-
θῆναι δε καὶ τοῖς ίεροῖς διπτύχοις τας τούτων προσηγορίας, καθώς ὰ-πας ὁ λαός καὶ τό
μοναχικὸν ταγμα έπιμόνως καὶ ἐπὶ πολύ έξεβόησαν. ἡμεῖς δέ ταξιν εύτοικτον τῆι
αίτἡσει ἐπιθεῖναι οτιουδασαντες έτητἡσαμεν τα πεπραγμένα επ” αύτοῖς καὶ γνόντες δια
τῆς αναγνῶσεως ὡς τα πλεῖστα τούτων ούτε σύν ακριβείαι προῆλθεν ούτε πίστεως
ένεκα δικαίως τἡν έκβολἡν ύπέμειναν οί μνημονευθέντες πατέρες ούτε ως παρασαλεύοντές τι
τῶν πρότερον τῆι ὁρθοδοξίαι πεφυλαγμένων, ἀναγκαῖον ἐλογισαμεθα ταῖς αὶτἠσεσι,
παντὸς τού λαού σύν γυναιξὶ καὶ παισὶ καὶ πασης αξίας καὶ στρατείας ἀλλὰ μὴν καὶ τού
μοναχικού ταγματος επιμόνως ἑκβοησαντων, κατα τούς προσδοθέντας λιβέλλους τὸ
ίκανόν μετα τῆς αληθείας ποιῆσαι, ίνα καθως καὶ οί έν αγίοις τἡν μνἡμην Παύλος καὶ “Ιω-
αννης καὶ Φλαβιανὸς πατέρες ταύτης τῆς βασιλίδος πόλεως γενόμενοι ὰυεκλἡθησανς ού-τω
καὶ αὐτοὶ τῆς αὐτῆς τιμῆς καὶ τῆς έν ταῖς ῖεραῖς δέλτοις μνήμης αηιωθῶσιν, ὲὶ ούν
συνεωρακότες έτυπὡσαμεν, πρέπον ῶιἡθημεν ἀναγαγαι τῆι ύμετἐραι μακαριὁ-ὶ-ητὶ καὶ
δι' αὐτῆς τωι εύσεβεοτατωι ἡμῶν βασιλει.

Δεύτερον κεφαλαιον τοῖς λιβέλλοις περιείχετο ὥστε τούς δια τἡν αἰτίαν τῶν είρη-
μένων πατέρων, Εύφημίου φαμἑν καὶ Νίοτκεδονίου, έξορισθέντας καὶ φυγαδευθέντας ἐπαμελ..
θόντας ἀποδοθῆναι τοῖς ῖδίοις βαθμοῖς. έπεὶ ούν εύλογος ἡ αἴτηοις καὶ ακόλουθος τῆι
προτέραι, συνείδομεν ὥστε τούς εὶρη μένους βοηθηθῆναι καὶ ἀνενεχθῆναι ἐπὶ τόν εύσεβὲστα.
τον καὶ γαληνότατον ἡμῶν βασιλεα.

Τρίτον κεφαλαιον τῆι αίτἡσει περιείχετο ὥστε τὴν αγίαν καὶ μεγαλην σύνοδσυ τῶν
ἦ πατερων τῶν συναχθἑντων κατα τἡν Νικαἑων τῶν καὶ τὸ αγιον σύμβολον τῆς πίστεως
καὶ ὁρισαντων καὶ έκφωνησαντων, είς ὸ καὶ ἐβαπτίσθημεν καὶ βαπτίςομεν, καὶ τἡν έν
Κωνσταντινουπόλει ἐπὶ Νεκταρίου τού τῆς ὁσίας μνἡ μης συνελθούσαν καὶ κυρὼσασαυ τό
προειρημένον αγιον σύμβολον τῶν αὐτῶν αγίων πατερων καὶ τἡν έν “Εφὲσωι ὁμοίως
βεβαιὼσασαν τὸ αὐτὸ αγιον σύμβολον τῶν ἦ αγίων πατέρων καὶ τἡν έν Χαλκηδόνι
έπισφραγίσασαν ῶσαύτως τό προειρημένον αγιον σύμβολον τῶν ἦ αγίων πατερων εμ-
τεθῆναι τοῖς ὶεροῖς διπτύχοις. έπεὶ ούν εύλογος ἡ αίτησης, ἐπὶ συμφἑροντι γαρ τῆς
έκκλησιαστικῆς καταστασεως τὸ γινόμενον γίνεται, αξιον έκρίναμεν κατα τας ὲκβοἠο-εις τοϋ
λαού καὶ τας προσφωνἡσεις τῆς ύμετέρας μακαριότητος καὶ κατα τὸν έπιδοθέντα λί-
βελλον παρα τῶν εὐσεβεστατων ἀρχιμανδριτῶν τε καὶ μοναχῶν τας αγίας ταύτας συνό-
δους ἀναγορεύεσθαι τοῖς διπτύχοις.

Τέταρτον κεφαλαιον τῆι αίτἡσει τῶν εύλαβεστατων μοναχῶν περιείχετο ὥστε τὸ
όνομα τού τῆς όσίας μνἡμης προέδρου γενομένου τῆς ”Ρωμαίων, Λέοντος φαμὲν τού
μακαριωτατου, ἐν ταῖς ὶεραῖς δέλτοις ὁμοίως αναγορεύεσθαι, καθὼς καὶ αῖ έκβοἡσεις τού

Ο [= ο.οι·ν], Ι
1 μᾶλλον _ύποβληθῆναι οπι. Ο" 3 ιτεριέχουσιν Ι ἔχουσιν ΟΛ 5 αὐΐὥν- ὰυαπαυ-

σαμένων ἐνταῦθα Οθ έν ΟΘΪΙΛ τῶ Ο" ςι οπουδὰςοντεσ Οο ὲξητἡσαμεν Ι ιο προῆλ-
θον ΟΕ ετ- δικαίωσ ροει; οί τορετυπι ΟΠ 1: προτέρων Οειι' ταῖσ αίτἡσεσι Οι-ἹΛ τασ
αὶτἡσεισ Οκ" 17 αὐτοὶ Ι οὶ αὐτοὶ Ο ιδ αναγαγεῖν Ο" εε/23 τῆ προτέρα ακὁλουθοσ Ον
ες τῆ αίτἡσει ΟΦΝΙΛ τοῖο· λιβἑλλοισ Οι 26 τῶνε οιιι. Οινκῖ το αγίων οιιι. Ο" εςι/ςο έν
Έφἑσωι _ καὶ τἡν οιτι. Ο" 3ο αγίων οιιι. Ολ" 3: αγίων οιιι. ΟΦ 32¬3ις ε-Π-ει -δη-ῃ·ύχοις
οπι. ΟΪΙ ςιι προφωνὴσεισ Οι ςς εύσεβεστατων υίτὶοιιιιιιι, ροειιιὶσειπ εύλαβεοτἀ-ι-ων, πειτε-ι·ι·ιρίΞίὶ›ιιε Λ
37 εύσεβεοτατων Ι οιιτ. Οι 38/39 λὲοντος προέδρου γενομένου τῆσ ρωμαίων ἐν ταῖσ Ι 39 ὁμοίως
οιιι. Ι αὶ σιιι. ΟΕ"
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λαοῦ όινενδότως καὶ ἑπιμόνως γεγἑνηνται. ἐπεὶ ούν η ἐν Χαλκηδόνι αγία σύνοδος
ού μόνον Λέοντος τοῦ ἐν ὁσίαι τῆι μνημηι, αλλα καὶ Κυρίλλου τοῦ της Ἄλεξανδρἐων
γενομένου θεοφιλοῦς ποιμἑνος μνήμην ἐπὶ τῆι όρθοδοξίαι πεποίηται καὶ Κυρίλλος μὲν
ό τῆς Ἄλεξανδρἐων ἐν τοῖς διπτύχοις ἀναγορεύεται, Λέων δὲ ὁ τῆς όσίας μνὴμης ούκ
αναφέρεται, εῦλογον ἐκρίναμεν τὸ λεῖπον όιναπληρωθῆναι καὶ τούς 'ίσως παρα της αγίας
ταύτης συνόδου ἐπὶ συστασει τῆς όρθοδοξἱας τιμηθέντας ὁμοίως καὶ ἐν τοῖς ίεροῖς δι-
πτύχοις ἐπὶ ῶφελείαι καὶ εὶρἠνηι τῆς ἐκκλησίας κηρύττεσθαι.

Πἐμπτον κεφόιλαιον ἐν ταῖς αύταῖς δεὴσεσιν ἐνἑκειτο ὥστε τόν τολμἠσαντα κατὰ
τῆς ἐν Χαλκηδὀνι αγίας συνόδου νεανιεύσασθαι καὶ βλόισφημα ρήματα κατ' αὐτῆς ἐκχἑαὶι
Σεβἦρον φαμὲν τόν ἐν Ἄντιοχείαι ἀτότκτως καὶ προπετῶς ἐνεχθἑντα, ὰναθἐματι ύπο-
βληθῆναι, καθὼς καὶ αὶ ἐπίμονοι βοαὶ παντὸς τοῦ λαοῦ ἐγἐνοντο. ἐπεὶ τοίνυν ίἑδει καὶ
περὶ τούτου τύπον τόν αρμὀ3οντα ὲκκλησιαστικῆι καταστασει ἐξενἐγκαι, ἀναγκαῖον
ὲκρἱναμεν πρῶτον τους βλασφἠμους αὐτοῦ λόγους ἐν μἐσωι τῆς πόισης ταύτης συνόδου
ὰναγνωσθῆναι προς ἔλεγχον τῶν παρ' αὐτοῦ τολμηθἑντων. ἔχει τοιγαροῦν τα παρ'
αύτοῦ κατὰ τῆς αγίας συνόδου τολμηθἑντα τε καὶ βλασφημηθἑντα ἐπὶ λέξεως ούτως·
*τὰ ἐν Χαλκηδόνι ὑπὸ τῆς κατ' ὲκεῖνο καιροῦ συνειλεγμἐνης συνόδου τυπωθἑντα καὶ
τῶν ύπὲρ ταύτης ὰγωνηομἐνων ἀναθεματίςομενἦ αύτη τῆς μιαρδις αύτοῦ φωνης
η βλασφημία, ού μόνον δὲ αύτη, αλλα καὶ ἔτεραι πολλαὶ δυσφημίαι ἐν βίβλοις αὐτοῦ
πομττεύονται κατὰ ταύτην την βασιλίδα πόλιν, αῖς οἱ της όρθοδοξίας ἑρασταὶ ἐντυγ-
χανοντες ἐπεγγελῶσι τῆι αὐτοῦ φρενοβλαβείαι αλλοκότως φερομἑνου. ἐπεὶ' ούν
αύτοκατἠγορον ἔχει τὸν ἔλεγχον ού μόνον ἐκ τῆς εὶρημὲνης ταύτης φωνης, ἀλλ' ὡς προ-
γἑγραπται, καὶ ἐξ ἑτἑρων πλείστων τῆς αὶσχίσης αὐτοῦ γλώσσης δυσφημιῶν κατὰ
τῆς αγίας ταύτης συνόδου, τοῦτον δικαίως ἀναθἑματι αἰωνὶωι καὶ ημεῖς ύττεβόιλομεν,
παντὸς πράγματος ὀνόματος αξίας ἐνεργείας Χριστιανῶι ἢ ίερατικῶι ἀρμο3ούσης ιἦ
όιρμόσαι δυναμἐνης ἀλλοτριώσαντες καὶ γυμνὸν τῆς θείας κοινωνίας κατὰ τούς ἑκκλη-
σιαστικούς κανόνας καταστἠσαντες, ὰνθ' ὥν καὶ βλασῳημῆσαι καὶ συκοφαντῆσαι την
ἐν Χαλκηδόνι αγίαν σύνοδον ἑπεχείρησεν ἰδικῶς ἐπισφραγίσασαν τὸ σύμβολον τῶν ·ἶἦ
αγίων πατἐρων τῶν ἐν Νικαἰαι συναχθἑντων ἀσόιλευτόν τε καὶ όιπαρεγχείρητον τοῦτο
ύπόιρχειν κηρύξασοιν, καθὼς καὶ οὶ ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ οί ἐν Ἑφἐσωι συναχθἐντες
όσιοι πόιτερες όμοίως ὲβεβαίωσαν, μεθί ὥν καὶ η ἐν Χαλκηδόνι όιγία σύνοδος τα όμοια
ὲκδικεῖ προλόιμπειν πανταχοῦ τοῦτο κελεύσασα. ἔνεκεν τούτου ού μόνον ὡς βλασ-
φημον, ἀλλὰ καὶ ὡς συκοῳόιντην καὶ πόισας τὰς αγίας συνόδους διὰ της συνόδου ταύτης
ύβρίσαντα τὸν προειρημἐνον Σεβῆρον ερημον πόὶσης τιμῆς καταστἠσαντες όιναθἐματι
ὑπεβἀλομεν. ταῦτα παρ, ημῶν δοκιμασθἑντα καὶ τυπωθἑντα ἐπὶ τὸν όσιον ἄγγελον
τῆς σῆς μακαριότητος ἑσπουδασαμεν δυσωπἠσαντες καὶ ύπογρὰῳαντες ἔκαστος τῆι
ίδίαι χειρὶ ὰναγαγεῖν καὶ ύποταξαντες τούς προσδοθἐντας ὴμῖν λιβἐλλους πρός ἐπίγνωσιν
αληθείας, ὥστε διὰ τῆς υμετέρας μακαριότητος ταῦτα ἐλθεῖν καὶ εὶς τόν κρατιατον καὶ
γαληνότατον ἡμῶν βασιλέα καὶ την εύσεβεστατην καὶ φιλόχριστον αύγούσταν καὶ την
ἔνδοξον αὐτῶν καὶ μεγάλην σύγκλητον.

Ο [σα ι· ιιεηιιο :ι‹1 13 ἑκρί(ναμεν), ν]. Ϊ
5 ῖσουσ Ο" 6/7 τοῖσ διτιτύχοισ τοῖσ ὶεροῖσ Ο" ςι νεανιεύεσθαι Ι το ὰναχθἐντα Ι

11 αὶ οπι. Ον" πίμονοι Ι 12 ἑναρμόςοντα Ο ἑξενεχθῆναι Ον τς-Ρ. 67' 6 (ὲκρίὶναμεν -
Λεοντίου οπι. Ο, Ρτορτοι· Ιοὶὶὶ αοίεοτντπ Ι3 πἀσησ ταύτην Ύἦσ Οὶ' ις τε οῃι, 1 η τον _
ὰγωνιςόμενον ΟΝ το οί] ἡ Οκ 27 τὸ ἄΥὶῦν Ι 29 ϋπἀρκον Ο® 34 ύποβὰλλομεν ΟΠΙ
ύττοβἀλομεν Ον 36 προδοθἐντασ Ο” 37 'πΡοελθεῖν Ο" 38 ἡμῶν αύγούσταν Ι

κ

Γι

ἱὶθ

ῖιιι

20

26

ίὶῦ

35
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"Υπογραφαί
τ Θεόφιλος ἐλἑει θεοῦ ἐπίσκοπος “Ηρακλείας Εύρὼπης ύπἑγραιμα τῆι όιναῳορδιι

χειρὶ ἐμῆι: -
ει Στεφανος ἐλἐει θεοῦ επίσκοπος τῆς Νικομηδἑων μητροπόλεως ύπἑγραψα τῆι

όιναφορδτι χειρὶ ἐμῆι: - ιι
3 Βασιλίσκος ἐλἑει θεοῦ ἑπἱσκοπος τῆς Κυςικηνῶν μητροπόλεως ῦπἑγραιμα τῆι

ἀναῳοραι χειρὶ ἐμῆι: -
"Αναστάσιος ἐλἑει θεοῦ επίσκοπος τῆς Νικαἐων μητροπόλεως ῦπἑγραψα τῆι
ἀναφορδιι χειρὶ ἐμῆι: -
Μαρκιανὁς κατὰ φιλανθρωπὶαν θεοῦ επίσκοπος τῆς Χαλκηδονίων μητροπόλεως ιο
ῦπἑγραῳα τῆι ὰναῳοραι χειρὶ ἐμῆι: -

6 Θεόδοτος ἐλὲει θεοῦ ἐπἱσκοπος τῆς Γαγγρηνῶν μητροπόλεως ύπἑγραψα τῆι
ὰναφορδτι χειρὶ ἐμῆι: -
Ύπατιος ἐλἐει θεοῦ επίσκοπος τῆς Κλαυδιουπολιτῶν μητροπόλεως τῆς 'Ονω-
ρεατῶν ἐπαρχἱας ύπἑγραωα τῆι ἀναφοραι : - ιε

8 Κυριακός ἐλἐει θεοῦ ἑπίακοπος τῆς Τυανἐων μητροπόλεως τῆς δευτέρας Καππα-
δοκῶν ἐπαρχίας ύπἐγραψα τῆι ὰναφοραι: -
“Ιωαννης ἐλἐει θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς Κλαυδιουπολιτῶν τῆς 'ὶσαύρων χώρας

4

5

?

9
ῦπἐγραψα τῆι ἀναφορθιι: -

ιο Σχολαστἱκιος ἐλἑει θεοῦ επίσκοπος Ναςιανςοῦ ύπἐγραψα τῆι ἀναφοραι: - 90
ιι 'Ιωαννης ἐλἑει θεοῦ ἑπίσκοττος Βοσπόρου ύπἐγραωα τῆι ἀναφοραι: --
ισ Πυθαγόρας ἐλὲει θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς Σινωπἐων τῆς Ἑλενοποντίων ἐπαρχἱας ύπ-

ἑγραψα τῆι όιναφορδιι: -
'Ανδρἐας χόιριτι θεοῦ ἐπἱσκοπος τῆς Τιανῶν τῆς 'Ονωρεατῶν επαρχίας ύπὲγραψα
τῆι όιναφοραι χειρὶ ἑμῆι: - νε
Θεόδωρος ἐλἐει θεοῦ επίσκοπος τῆς κατὰ Ἄδριανούπολιν αγίας τοῦ θεοῦ ἐκ-
κλησίας τῆς ὶθνωρεατῶν ἐπαρχίας ύπἐγραιμα τῆι ἀναφοραι: -

ις Θαλὰσσιος ἑλἐει θεοῦ επίσκοπος Δορυλαἱου ύπἐγραιμα τῆι όιναῳορόίι: -
το Δωρόθεος ἐλόιχιστος επίσκοπος τῆς Κὼων νήσου ύπἑγραψα τῆι αναῳοραι: -

Ἄμμὼνιος συγχωρήσει θεοῦ επίσκοπος τῆς Ἄβυδηνῶν ύπἐγραψα: - εν
Εύστόιθιος ἐλἐει θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς Φιλαδελφὲων μητροπόλεως τῆς Λυδῶν Ι. Ψ ιυο
ἐπαρχίας ύπἐγραῳα τῆι ὁιναωοραι: -

19 Πλάτων ἐλἑει θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς Κρατιανῶν πόλεως ύπὲγραψα: -
σο Φωκᾶς ἐλἐει θεοῦ ἑπίσκοπος Δαρδόινου ῦπἐγραῳα: -

1 εσ. οί. οειὶαὶομιιιιι ορὶεοοροτιιμι ΟοΙΙ.Αιιοὶ|.ο34

13

οι

1?
18

Ο [= ιιον], Ι [ιιεαιιο ειεΙ 7]
ί ' ί ΟΠ οιτι Ι 2 ἑλἑω ΟΒΙ 3. 5. 7 χειρὶ ἑμῆι οιιτ. ΟΕΛ 4. 6. 8 ἐλἑει θεοῦ1 α υττογραφα .

οιιι. ΟΒΛ 4. 6 ἑλἑω Ι 4 τῆσ _ μητροπόλεωσ ΟΜΙ νικομηδείασ Οθλ 6 τῇα - μητροπό-
λεωσ ΟΝΙ κυῃίκου ΟΠΑ 8-Ρ. 66, 34. 'Αναστάσιος - χειρὶ ὲμηι] καὶ οὶ λοιποι Ξ 8 τησ _ νη·
τροτιόλεωο Ο" νικαίασ ΟΒΛ ιο κατὰ - θἦ Ο" οιιι. Οθλ τῆσ- μητροπόλεωσ Ο" χαλκη-
δόνοσ ΟΘΛ χαλκηδονἑων Οι ττ. τς χειρὶ εμηι οιιι. Ο” ιι:--σε ὲλἑει θεοῦ οιιι. ΟΒΛ 14 νη·
τροπόλεως οιτι. Οηλ 14 {1 5 όνορεατῶν Ο" τό τυὰνων μητροπόλεωσ Ο" τυανὲων ΟΕΛ σο σχο-
λαοτικόσ Οθλ αογίοι Νοηιανςοῦ -ἐττίσκοπος οιη. ΟΥ 21 βοοσπόρου Ον σε αινωπὲων Οθἴὶ
σινωπὲων μητροπὀλεωσ Ο" 24 χαριτι θεοῦ οιιι. ΟΨΧ τιανων Ον Τ±·οι·ι±ιιι Λ τυὰνων ἦὀπό-
λεωσ Ο" όνορεατῶν Ον όνονεατῶν Οι ες χειρὶ ἑνῆι Φιν- Οθ 26. 28 ἐλὲει θεοῦ ονιι Ο"/ὶ
τ” ' ία τοῦ θεοῦ οιιτ. ΟΕΛ ;>.7 ὀνορεατῶν Ον ὀνονεατῶν Ον 28 δορυλἐου ΟΕ δορυλλὲου Ο"-ο αγ ς
29 νήσαου Ον τῆι ἀναῳοραι οιιτ. Ο" ςτ. 33. 34 ἑλὲει θεοῦ οιιι. ΟΩΛ 3: μητροπόλεως
ευεροοτμπτ, οιτι. Λ λυδωνῶν Ον 33 ηπόλεωσ ΠΜ 34 τῆσ δαρδόινου ΟΕ

Ασια εοποἱὶἱστυπτ οοουπιοπἑεοτιιπι. Τοπι. ΠΙ 9

ἑι
Ρ.

-κί
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4.2

ΕΟΕΕΙΞΩΤΞΟ ΒΑΒΒΑΙΤΙΟΑ 5

.-=ιιιιειι¬ι·ι·ινε ιεκιοννε ιεειεοοενε Νιοοεοειτειοιε εινιτιιτιε ιιινειλε εεονιιοιιε ενεεοιιινει
ντιονιιιε ιιι.-ιιιν: _
Κυριακός ἐλἑει θεοῦ επίσκοπος τῆς Νεοκαισαρἑων τῆς Βιθυνῶν επαρχίας ῦπἐγραινα
τῆι όιναφορόιι χειρὶ ἐμῆι: -
Παῦλος ἐλἐει θεοῦ επίσκοπος Καισαρείας Βιθυνίας ῦπἐγραψα: - ό
'Ιωαννης ἐλἐει θεοῦ επίσκοπος Φαναγορἑως ῦπἐγραψα τῆι ὁιναφορᾶι: -
Ἄκύλας ἐλἑει θεοῦ επίσκοπος τῆς Τίρυμνησίων πόλεως ῦπἑγραψα: -
Στεφανος ἐλἑει θεοῦ επίσκοπος τῆς 'Αναστασιουπόλεως τῆς Φρυγῶν ΐίακατιανῆς
επαρχίας ῦιτἑγραωα τῆι αναῳοραι: -
Τίελόιγιος ἐλἑειθεοῦ επίσκοπος τῆς Αἰ3ανιτῶν πόλεως ῦπἐγραῳα τῆι ἀναῳοραι : - ιο
'ίωὰννης ἑλἐει θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς Γαργαρἑων επαρχίας 'Ασίας ῦπἐγραωα: _
Κυριακός ἐλὲει θεοῦ ἐπἰσκοπος Βασιλινουπόλεως ῦπἐγραψα τῆι ἀναφοραι: -
'ίωόιννης ἐλἑει θεοῦ ἑπίσκοπος τῆς ῦματῶν πόλεως τῆς ἶίαμφύλων χώρας ῦπἑ-
γραῳα: -
Φωτεινός ἐλἑει θεοῦ επίσκοπος τῆς Οῦαμανενδεωτῶν πόλεως τῆς Τίαμφύλων ια
χώνει νιιει×ε<×νε<= -
Ἱωαννης ἑλἐει θεοῦ επίσκοπος Μητροπόλεως τῆς Πισιδῶν χώρας ῦπἐγραψα τῆι
αναῳοραι: _
Κόνων ελἐει θεοῦ ἐπίακοπος 'Αδριανουπόλεως ῦπεγραιμα: --
Μἀμοῦ ὁ ἔλόιχιοτος ἐλἐει θεοῦ επίσκοπος τῆς Ἄριστιανῶν πόλεως επαρχίας 20
Φρυγίας Πακατιανῆς ῦπἑγραιμα: -
Μακεδόνιος ελἑει θεοῦ επίσκοπος 'Ελού3ων ῦπἑγραψα: _
'ίωότννης ἐλεει θεοῦ επίσκοπος τῆς Ύδητῶν πόλεως ῦπἑγραιμα: -
Μαρκιανός ἐλόιχιστος επίσκοπος τῆς κατα Μαρκιανήν τήν πόλιν όιγιωτόιτης
ἑκκλησίας ύπἑγραιμα τῆι όιναφορόιι: - εε
'Αντίπατρος ελἑει θεοῦ επίσκοπος ῦιτἑγραινα τῆι ὰναφοραι: -
Γόργόνιος επίσκοπος οῦραδίας ύπἐγραιμα: -
ΦὼΉΦ9 ἔλὰχιστοε ἔπίσΚΦ°ὶΤ09 ἐλἔει θεοῦ τῆς Εύδοκιατῶν τῆς Λυκίων ἐπαρχία9
θττἑγραινα τῆι ὰναῳορᾶι χειρὶ ἑμῆι: ¬
ῖίωόιννης αμαρτωλός επίσκοπος 'Ολύμπου τῆς Λυκίων επαρχίας ῦπἐγραιμα τῆι τιν
αναφοραι χειρὶ ἐμῆι: -
Ξ`ίὶκὁλαΘΞ ἐλαχιστος επίσκοπος τῆς `Ροδιαπολιτῶν αγίας τοῦ δεσπότου θεοῦ
ἶῆὶξλησίαῖι ἦ'Γί§ ἐσΐὶ Ι-ὶία τῆς Λυκίων επαρχίας, ῦπἑγραινα τῆι όιναφορἕιι χειρὶ
εμηι: _

Ο [= ειον]
ΙΪ2 οίῃ- Ο” 1 ἦ ε±·ἰἕιι·ι:ε|\ ιικιοινε Οθ ῃί2 ςθι·ορι··Ξα πιοιιιι εσύ. Λ : οιενιιῃιειοτιινει Ο"

3-ιο ἑλἑει θεοῦ οιτι. Οείὶ τι τῆι _ ἐνῆι Φιν- Ο"^ 7 πθοὶθνὶὶσίων 0" 8.ί9 καπατιανῶν ἐ·ιταΡΧί®ίσ
Ο" ττοκατιανῆσ Ου ς ή αναφορα Ον οιιι. ΟΝΑ το αὶ3ιανιτῶν Ο" τῆι ὰναῳοραι ος-ῃ_ ηιιν
±2 τηι αναοοραι οιπ. Οι=Λ 13 ύματῶν [Οοιιιιιια‹ἰοι·ιιιιι Λ] οοιτιιρειιιιι, Σεννἑων Ρ. η·4_8 χε- -ῃ-ιο-σι-
δῶν Ο” 17:ί18 τῆι ἀναῳορᾶι οτιι. ΟΒΛ το ἀριαδνουιτόλεωσ Ον Λανίιιιικιε Λ 20 ὁ ε.. ηη Οτι ἑλἑες
θυ ἑλἀΧὶσ”ίοθ' Ο* οιτι. Οε|\ 21 καιτοττιανῆσ Ο" οιιι. ΟΒΛ 22. 23 ὲλὲει Θεος- οι-Π' οιιῃ
24 ἔλἀΧίσ°Γ05 Φιν- Οὶἰὶ 25 τῆι αναφορᾶι οπι. ΟΘΛ 26 οιιτ. Λ ἑλἑῃ θεοῦ 01.3' Οτι
2? 0οΠ'θΡΐὶΗ"-ι 28 ὲλόιχιοτος οιιι. ΟΒΛ ἑλἐει θεοῦ οιτι. ΟΒΛ 29 Τῆι ___ ἐμηι ΟΠ' θε
30ὶ'3Ι Ροθίὶ 32-34 ΕΦΗ- 0" 3ο αμαρτωλός οιιι. ΟεΛ 3ο-.#31 -33γ°34 -ι-ῆι ._ ἐμηγ ΟΠἹ' Ο„^ 32 ἐλἀ_
χιστος οιτι. ΟΒΛ θεοττότου οιτι. ΟΘΛ 33 ῆτις _ μία οιιι. ΟεΛ
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Λίβελλος τῶν μοναχῶν πρός τἡν ἐνδημοῦσαν σύνοδον, ῶιτινι συνἐςευκται καὶ όπως
ἐκηρύχθησοιν αὶ τἑσσαρες ἐν ῆι ἑκκλησίαι σόνοδοι

Τοῖς θεοῳιλεστόιτοις καὶ όσιωτατοις πατρασι καὶ ἐπισκόποις θεοφίλωι Βασιλίσκωι
'Αναστασίωι Μαρκιανῶι Θεοδότωι 'Υπατίωι Θεοδὡρωι 'ίωόιννηι ἴίυθαγόραι καὶ τῆι
λοιπῆι εύαγεῖ συνόδωι ἐνδημούση κατα ταύτην τἡν βασιλίδα πόλιν παρόι Ἄλεξαιιθρομ ε
Κὡνατα Διογὲνους Εύηθίου 'Αντωνίου 'Ακακίου 'ίωὰννου Δόμνου Λεοντίου 'ίωόιννου
Πολυχρονίου 'Ανατολίου Μαρτυρίου Κυριακοῦ "ίουλιανοῦ 'Αλεξανδρου 'ίακωβου Χριστί-
νου 'ίωόιννου Βασιλίσκου Βαβύλα 'Υπατίου Μαρκου καὶ τῶν λοιπῶν πρεσβυτἐρων και
α ιμανδ ιτῶν τῶν εύ ῶν μοναστηρίων τῶν διακειμἐνων κατὰ τ'ν ιλό ιστον και Ε Ψ ιτεΡΧ Ρ Η Η ¦ Π Ψ ΧΡ
βασιλίδα πολιν καὶ παντος του μοναχικού ταγματος. Μἑλει μεν τῆι ῦμετἐραι αγιω- ιο

'ν ι τ“ς πίστεως τῆς όρθῆς καί τῆς αλλης εύταξίας τῶν όιγιωτόιτων ἐκκλησιῶν καὶ πρό Μ ν111 ωςισυ Τὶ η
τῆς ἡμετἑρας αίτήσεως· ἐπειδὴ δὲ καὶ ἡμᾶς ἔδει μερος γενέσθαι τῶν εὶς δόξαν θεοῦ συν-
τελούντων, δίκαιον ἡγησόιμεθα πρῶτον μὲν εῦχαριστῆσαι τῶι σκοπῶι τῆς ῦμετἑρας
όιγιωσύνης καὶ τῶι εῦσεβεῖ ςήλωι τῶν καλλινίκων ἡμῶν βασιλέων, εῖθ' οῦτως ἐπὶ τἡν
παροῦσαν ῖδεῖν δέησιν, δι” ής ἐιξιοῦμεν παντες ἡμεῖς καὶ δι' ἡμῶν ό λοιπός κατάλογος ιυ
τῶν εῦλαβεστόιτων μοναχῶν ὡς εκ μιἄε ΥνὼμΠ9 Τὰ καλῶς καὶ συμῳερόντως κινηθεντα ἐν
τῆι όιγιωτὰτηι μεγαληι ἐκκλησίαι τῆς βασιλίδος ταύτης πόλεως παρα τοῦ πιστοτατου
λαοῦ καὶ τὰ προσφωνηθἐντα πρός τόν αύτόν φιλόχριστον λαόν παρα τοῦ τόι παντα
" όιτου καὶ αγιωτόιτου αρχιεπισκόπου ἡμῶν καὶ οίκουμενικοῦ πατριάρχου Ἱωόιννου,οσιωτ
ταῦτα διόι φωνῆς τῆς αγίας ύμῶν συνόδου ὲγγρόιφως δὲξασθαι τὸ κῦρος καὶ τούς οῦκω
ἴσμεν όπως ἐξεωθἐντας ἐν ὁσίαι τῆι μνήμηι γενομὲνους πατέρας ἡμῶν, φαμἑν Εύφήμιον καὶ
Μακεδόνιον, τούτους ἐπὶ τοῦ παρόντος διι<ΟιἶωΞ Καὶ Κανονὶκὥε ἀιιακληθῆναι καὶ αποδοθῆναι
τῶι καταλόγωι τῶν πρό αύτῶν ἐνταῦθα εν κυρίωι ἀναπαυσαμἑνων όιρχιεπισκόπων,
παντων όιργῶν μενόντων τῶν κατ' αῦτῶν όπωσοῦν γενομἑνων, προστεθῆναι δὲ ταῖς
αγίαις δὲλτοις σὺν αύτοῖς καὶ τό θεοῳιλἑς όνομα τοῦ τῆς 'Ρωμαίων αρχιεπισκόπου γενο- εε
μενου /ὶἐοντος. τό δὲ παντων μἑγιστον και πόιντας διεγεῖρον πρός τἡν ὸρθοδοξίαν, ας-
τοῦμεν ῦμθις, όσιὼτατοι, όπως καὶ τὰς κατὰ καιρὸν ῦπἑρ εῦσεβείας συναθροισθείσας αγίας
συνόδους ἐντεθῆναι ταῖς αῦταῖς δἐλτοις, τουτὲατι τῆν τε ἐν Νικαίαι ἐκφωνήσασαν τό
όι ιον σύμβολον, ἐν ῶι ἐβαπτίσθημεν καὶ βαπτί3ομεν, καὶ την ἐν Κωνσταντινουπολει τουτοΥ
κυρὼσασαν καὶ τἡν ἐν Ἐφἐσωι ὁμοίως βεβαιωσασαν καὶ τήν ἐν Χαλκηδόνι ῶσαῦτως ἐπι- ιν
σῳραγίσασαν. πρός τούτοις δὲ παρακαλοῦμεν προστεθῆναι καὶ τοῦτο ὥστε καὶ Σε-
β“ ον τόν ἔιθεσμα κατα τῆς ἐκκλησιαοτικῆς εύταξίας τολμήσαντα εἰπεῖν αναθεματισθῆναι.ΠΡ
ὁμοίως δὲ ὲξαιτοῦμεν καὶ τούς διόι τἡν αἰτίαν των προειρημὲνων όσιωτατων πατερων
ἐξελαθἐντας ἐπισκόπους τε καὶ κληρικούς καὶ ἀρχιμανδρίτας καὶ μοναχούς καὶ λαικούς,
τούτους διόι πρεσβείας ύμετἑρας γινομἑνηε πρ09 ΤΕ τον αγιωτατον καὶ οσιωτατον αρχι- νε
επίοκοπον ἡμῶν καὶ οὶκουμενικόν πατριόιρχην 'ίωόιννην καὶ τ0ὐ5 εὐσεβεατὁιτους καὶ καλλι-
νίκους ἡμῶν βασιλείς ἑπανακληθῆναι καὶ αποδοθῆναι τῆι οἱκείαι ταξει. καί ινα μη εἰς
πλῆθος λόγων ἐκτείνωμεν τας ίκετείας, παρακαλοῦμεν τας τε εκβοησεις παντος του φιλο-

' λαοῦ καὶ τὰς προσφωνήσεις τας γενομἑνας ἐν τῆι εὶρη μἑνηι ὁιγιωτόιτηι μεγόιληι ἐκ·χριστου
κλησίαι παρὰ τοῦ αύτοῦ αγιωτόιτου αρχιεπισκόπου καὶ οὶκουμενικοῦ πατριόιρχου δια ιν

Ο [Σ νει .τ (ίιιεὶο ιι 7 πολυχρονίουὶι ι°]. Ϊ
ι ἐνδημοῦσαν Ο ἐν κωνοταντινουπόλει 1 2 ὲν -- ὲκκλησίαι οιιι. Ι 6 ἀντωνίνου ον 3 βασῃιι-

' ων Οκοῦ Οελ ιο μέλλει Οι' ιι τῆς τε Οθ ιο ὲπεὶ Οθ 1±μ'13 ονιιτελούντων Ι λυσιτελουντ
τις τω Οι°Ι οιιι. Ον" ετ καὶ μεγαλη 0" οιιι. Ι 18 τα Ι οιιι. Ο αὐτόν ΟΜΛ αὐτοῦ Ο„Ι τα οιιι. Ον
2ο ὰγιωτὰτησ ΘΕΑ ἡμῶν Οι ει εξεωσθἐιιτασ Ι φαμεν οιιι. Ι 30 Ἐῳεσωι - ἐν
στη Οιικ 3; δὲ οιιι. Ο" 33 τῷ Οινιιί επισκόπων Οελ 33 καί όσιὼτατον οπι. 1 38 παντὸς οιιι. Τ
τοῦ οιιι. Οι 38 προφωνήσεισ Οί' γινομἑνασ Ο" 40 αρχιεπισκόπου οιιι. Ι
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ὶερας ύμῶν φωνῆς καὶ ύποση μειωσεως καὶ εύσεβοῦς τύπου τοῦ καλλινίκου ἡμῶν βασιλεως
βεβαιωθῆναι. τας δὲ ἑκβοήσεις καὶ προσφωνήσεις ύπεταξαμεν.

~"ίσον ύπογραφων
ι 'Αλέξανδρος ἑλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ τῆς όσίας

μνήμης Δαλματίου καὶ ἔξαρχος τῶν εύαγῶν μοναστηρίων ύπἐγραιμα χειρὶ ε
ἑμῆι: _

εν 173 2 Κωνστας πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ τῆς όσίας μνήμης Δίου
Μ ἩΠ 1054 προταξας τῆι ίδίαι μου χειρὶ τόν τίμιον σταυρόν καὶ τό όνομα μου ύπἑγραιμα

τοῖσδε τοῖς λιβἑλλοις δια χειρός Στρατονίκου πρεσβυτἐρου καί δευτεραρίου
μου: _ ιν

3 Διογένης πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ τῆς ὁσίας μνήμης Θαλασσίου
τῶν ὲπίκλην Ἄνυποδἑτων προταξας τῆι ὶδίαι μου χειρὶ τόν τίμιον σταυρόν
καὶ Τὸ ὅιίῦι-ιἀ μου ύπἑγραςμα δια Χρηστοῦ αναγνωστου δια τό ἐμὲ γήραι κρα-
τεῖσθαι καὶ μἡ δυναμενον τα όλα δι' ἑαυτοῦ ύπογραιμαι: _

4 Εύἠθιός διακονος καὶ αρχιμανδρίτης τῆς εύαγοῦς μονῆς τῶν 'Ακοιμήτων ύπὲγραιμα ιν
χειρὶ ὲμῆι: _

5 ίίωαννης ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος τῆς αγιωτατης μεγαλι°ι5 ἑκκλ°ησίΘιΞ καὶ 'ῦγ®ὺ“
ι-ιεννε μονῆς τοῦ ἐν αγίοις Εύσεβίου ύπὲγραιμα τοῖς λιβἑλλοις χειρὶ ἐμῆι: _

6 Ἄντὼνιος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης τῆς εύαγοῦς μονῆς τῶν Ἄβραμίόυ
ύπἐγραψα χειρὶ ἐμῆι: _ 20

7 Ἄκακιος ελεει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης τῆς εύαγοῦς μονῆς τοῦ αγίου
Κυριακοῦ ύπἐγραιμα τοῖσδε τοῖς λιβἑλλοις: _

8 Δόμνος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ τῆς όσίας μνῆμης 'ίῶβ προ-
τόιξας τῆι ὶδίαι μου χειρὶ τόν τίμιον σταυρόν καὶ τα όνομα μου τα λοιπα ύπἑγραψα
δια χειρός Γυμνασίου μοναχοῦ και αποκρισιαρίου μου δια τό ἐμὲ γέροντα είναι εε
καὶ ασθενῆ καὶ μἡ δυναμενον τα όλα δι' ἑαυτοῦ ύπογραψαι: _

9 'ίωἀ'νιὶιιΞ πρεσβύτερος καί αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ τῆς όσίας μνήμης Μανουή-
λίου προτόιξας τῆι ίδίαι μου χειρὶ τόν τίμιον σταυρόν καὶ τό όνομα μου τα λοιπα
ύπἑγραψα τοῖσδε τοῖς λιβἐλλοις δια χειρός Τρύῳωνος πρεσβυτἑρου μου δια τό
ἐμὲ γέροντα είναι καὶ μἡ δύνασθαι τα όλα ύπογραιναι: _ τιν

ιο Λεόντιος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ ἐν όσίοις Τρύωωνος ύπἑγραιμα
τοῖσδε τοῖς λιβἐλλοις χειρὶ ἐμῆι: _

Η ίίωὰννῖὶῖ “ίίΡεσβὐ'ι'εΡ05 Καί αρχιμανδρίτης μονῆς τῶν ἐπίκλην Κὡνστα προταξας
'τί-ὶί ἰδίαὶ μου Χεινί Τὸν τίμιον σταυρόν ύπἑγραῳα τοῖσδε τοῖς λιβἐλλοις δια

Ο [_ ειο, ι· υεηιιο ειεί ιιι, ν]„ Ι [υεηιιο ειεὶ ιιι]
3 ίσω' ϋῦοἴραφὥυ Ο” ὑπογραφαί ΟΩΙ Οπὶ· Οί 4 ὲλὲω οθῖῖ καὶ οιιι. Οθ/Χ 4/5 ΠΟ·

νῆσ τοῦ τῆσ όσίασ μνήμησ δαλματίου ίδίου Οι] Οι°1 οιπ. Οι" 7. τι τῆσ όσίασ μνήμησ Οιπιιῖ όσίου Ον
8-το προτόιξας -_ δευτεραρίου μου οιιι. ΟΠΑ 8 ύπογραιμασ Οι ςι τοῖς οιπ. Οι πρεσβυτὲρου
οπι. Οι δευτεριαρίου Ον" ι2 ἑπίκλην οιπ. Οελ ανυποδύτων Οε 12-14 προταξας
._ ύπογραψαι οιτι. Οίίλ τις δύνασθαι ΟΕΕ 13-ρ. 71, 2ο ύπἑγραψα] καὶ οί λοιποί ΟΠ 13 τῆς
εύαγοῦς οιτι. ΟΒΑ 16 χειρὶ ὲμῆι οπι. ΟεΛ τς ἑλἐει θεοῦ οιτι. ΟεΛ 18 μονῆς ΟΠ-._ οελ -τοτε
._ ὲμῆι οιπ. ΟΘΛ ιο. 2ο ροεί; 21. 22 οοῖὶ. Ον 1η αντωνῖνοσ Ον της εύαγοῦς οιιι. ΟΕΛ
2ο χειρὶ ἐμῆι οιτι. Ο°|\ 21 ἑλἐει θεοῦ οιιι. ΟΕΛ τῆς εύαγοῦς οιτι. Οθλ 22 τοῖσδε _ λιβὲλ-

; λοις οπι. ΟΩΑ 23--26 προταξας _ύπογραψαι] ύ-ιτἔΥι2αψα Ο°^ εῦ καὶ ααθενῆ οιιι. Οκ δύ-
νασθαι Οι' δι' ἑαυτοῦ οιπ. Οι 2? μνήμης οιτι. Οε 28-_3ο προταξας _ ύπογρὁψας] τς-πὲ-
γραψα ΟΦΛ 29 τοῖσδε -_ λιβἑλλοις οιτι. Οι τρύφωνοσ_ μου Ον γυμνασίου μοναχού καὶ ὰ-πο.
κριειεριον μου Οι ει νονηι επι. οε 32 τοισθε _ ἐιιιιι οιιι. Ουι 33 εεικιιην οει. ο·=Λ
33-Ρ. οος 2 προταξας-εἰδέναι] ύπἑγραιρα ΟΕΛ
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χειρός Σεργίου τοῦ ἐμοῦ διακόνου καὶ αποκρισιαρίου δια τό ἐμὲ γραμματα
μή εἰδέναι: _
Γίολυχρόνιος ἐλέει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῆς ἐν τῶι αίθρίωι
ύπέγραιμα: _
Σωῳρόνιος ἐλέει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῆς ἐπίκλην ἐν τῶι 5
καλαμωι ύπέγραιμα: -
'Ανατόλιος πρεσβύτερος καί αρχιμανδρίτης μονῆς τῆς "Αοτερίου ύπέγραιρα τοῖς
λιβέλλοις χειρὶ έμῆι: _
Μαρτύριος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῆς κατα Βασιανόν τὸν τῆς
όσίας μνήμης προταξας τῆι ὶδίαι μου χειρὶ τὸν τίμιον σταυρόν καὶ τό όνομα μου 10
τα λοιπόι ύπέγραψα δια χειρὸς όίωσηφίου διακόνου καὶ μοναχοῦ τοῦ αύτοῦ
μοναοτηρίου δια τὸ ἐμὲ γέροντα είναι καὶ μἡ δύνασθαι τα όλα ύπογρἀψαι: _
Κυριακός πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῆς έπίκλην τῶν Σύρων έπιδούς
τούσδε τούς λιβέλλους καὶ αὶτήσας παντα τα προγεγραμμένα ύπὲγραφα χειρὶ
ἐμῆι: _ 16
'ίουλιανός πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ ἐν όσίοις Φωκᾶ ύπέγραιμα
τοῖς λιβέλλοις δια χειρός Δημητρίου τοῦ ἐμοῦ διακόνου προταξας τῆι ὶδίαι μου
χειρὶ τον τίμιον σταυρόν δια τὸ ἐμὲ γραμματα μή εἰδέναι: _
' ίακωβος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῶν 'Ρωμαίων τῆς ἐν τῶι ἴίετρίωι
ύπέγραιμα χειρὶ έμῆι: -- εν
Χριοτινος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ ἐν όσίοις Θεοδωρου
προταξας τῆι ὶδίαι μου χειρὶ τόν τίμιον σταυρόν ύπἐγραψα τοῖσδε τοῖς λιβέλλοις
δια χειρός Θεοδωρου μοναχοῦ δια τό ἐμὲ ασθενείς ἔχειν τας χεῖρας: _
'ίωαννης πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ αγίου 'ίωαννου τῶν
.ῖτουδίου προταξας τῆι ὶδίαι μου χειρὶ τόν τίμιον σταυρόν καὶ τό όνομα μου εε
τα λοιπα ύπέγραψα τοῖσδε τοῖς λιβέλλοις δια χειρός Θεοδώρου αναγνωστου
καὶ μοναχοῦ δια τό ἐμὲ γέροντα είναι καὶ ασθενῆ: _
Βασιλίσκος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης τῆς αγίας Εύφημίας τῆς ἐν τοῖς
'Ολυβρίου προταξας τῆι ὶδίαι μου χειρὶ τόν τίμιον σταυρόν καὶ τό όνομα μου
τα λοιπα ύπέγραψα δια χειρός Ἄνδρονίκου πρεσβύτερου τοῖσδε τοῖς λιβέλλοις 80
δια τό ἐμὲ γέροντα είναι καὶ τρέμειν: _
δαβύλας πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονἦ5 τοϋ ἐν όιγίοις Δανιήλ τοῦ ἐν
τῶι στύλωι ύπέγραιμα χειρὶ έμῆι: _
'Υπατιος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς 'Ολυμπίου ύπέγραιμα: _
Μάρκος έλέει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς ἐπίκλην “ὶερουσαλήμ θα
ύπέγραιμα τοῖσδε τοῖς λιβέλλοις αὶτήσας παντα τα ἐν αύτοῖς ἐμφερόμενα: _
Κυριακός πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς Ἄνοιοτοιοίου ἐν τῶι αγωγῶι
προταξας τῆι ὶδίαι μου χειρὶ τόν τίμιον σταυρόν ῦπέγραψα δια χειρός Σαββα-
τίον τοῦ ἐμοῦ αποκρισιαρίου τοῖσδε τοῖς λιβέλλοις: _

Ο [= σον]
' οκ -λἐε θεοῦ ΟΠ] ΟΩΛ 3 4 ι ιὶἰἰτἰιιττίἰε ἰιι ίἰί|ιιιι”ι› Λ ς--7 έπί-1 γραφειν 3. 3 ε ι ι - -- _

κλην _ τῆσ Ον οιιι. Ο" 7. 8 τοῖς _ ὲμῆι οιιι. Οθ/Χ 9- ΙΟ ῖῆῖ' οτ· ι-ιιλἠνης] τοῦ όσίου βοιοι·
οινοῦ Ο°Λ ιο--ι2 προταξας _ ύπογρόκμαι] ύπέγραψοι Ο"/ὶ Ι3 τῆσ Ον τὸ Οι των Οι

“ ε|\ . 18 τοῖς_εὶδἐι·αι οιιι. Ον|\ 2ο χειρὶ ἑμῆι οιιι. ΟΩΛ13_15 έπιδούσ-_ ὲμη Ο” ύπέγραιμα Ο ι7
2 ε/23 προταξασ _ χεῖρασ Ο" ύπἑγραιμα ΟΩΔ 24 τοῦ _ ”ίωαννου οιιι. Ο°Δ 23-_27 προταξασ _
ασθενῆ Ο" ύπέγραιμα Οθ/ι 28 βασιλικὸσ Οε Βιιεἰίἰιιε Λ τῆςε οιιι. Ον* 2ςι όλυμβρίου ΟΒΔ
2ο-3: προταξασ_τρὲμειν Ο" ύπὲγραιμα Ο°Λ 32 έν αγίοισ Ο" όσίου Οείι τοῦε οί. ρ. 36. 2.
47. 8 τῆσ Ο 33 Χειρὶ ἐμῆι οτιι. ΟΒΛ 33 έλέει θεοῦ οπι. Ο°^ ἐπίκλην οιιι. Ονλ 36 Τοίσδδ
_ ἐμφερόμενα οιιι. ΟΩΛ 38. 39 προταξασ _ λιβέλλοισ Ο" ύπἐγραψα Ο°^
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ες λεγομἑνησ ΟεΛ ειι ὲπιδούσ--ὲμη Ο" ύπἐγραψα Ο°Λ ες ὲλὲει Θεοῦ οιτι. ΟΩΛ χαρ-

±:-εγ.-ἶ|:, ταξασ-είδεναι Ο" ιπτεγραψα ΟεΛ 3: ἑπιδούς-λιβἐλλονς οιιι. ΟεΛ 33 τοῖς λιβἐλλοις οτιτ. ΟΩΛ
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εε Σωφρὀνιος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς Θεοδώρου Αὶγνπτίου ύπἐ-
”ΥΡαΨα: °“ _
'Ηλίας ἐλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς του ἐν ὁσἰοις Εύφημίού
ύπἐγραῳα τοῖσδε τοῖς λιβἑλλοις χειρὶ ἐμῆι: -
“Ραβονλᾶς πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῆς ἐπἰκλην Τοῦ 'Τῆ§ ὀσὶαἱ 5
μνἠμης 'Ηλία ύπἑγραψα δια χειρὸς Θωμα διακόνου δια τὸ ἐμὲ μή είδἑναι Ἑλ-
ληνιστί: -
'Ανδρέας ἐλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς της ἑπίκλην Κυριακού
του τῆς οσίας μνήμης ὑπἑγραψα: -
Ἄρίστων πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῆς ἐπίκλην 'ὶωαννού ύπἐγραψα Ν
τοῖς λιβἐλλοις δια χειρὸς Ἄκακίού διακόνου δια τὸ ἐμὲ γραμματα μὴ εὶδἐναὶ: _
Ζὡσιμος ἐλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς Μαξιμἰνού αίτἠσαΞ
παντα τα ἐμφερὀμενα τοῖς λιβἐλλοις ύπἐγραψα: -
'ὶωαννης ἐλἐει θεού πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῶν Κύρου πλησίον
του αγίου 'Ρωμανού ἐν τοῖς Ἑλλεβίχον ύπἑγραψα τοῖς λιβἑλλοις: - Πι
Τιμόθεος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης ύπἑγραψα: -
Ζὼιλος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς Θεοδὀτου ύπἑγραψα ΤΘΪΞ λί-
βἑλλοις: -
Δωρὀθεος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῶν Θεοδώρου ύπἐγραψα “ΓΟΪΞ
λιρελλοις προταηας τῆι ὶείαι μου χειρὶ τὸν τίμιον στανρὸν διὰ Χεὶ9ὸ9 Πῇρου 2"
διακόνου δια τὸ ἐμὲ ἐγκλίνιον είναι: -¬
Ζωτικὸς πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρἰΐΐΰ ϋ'ὶ”ὶ“ἑΥΡοίΨα 'ΤΟΪΞ λὶβὲλλῦὶῖι _
ὶἶαντολἑων πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῆς ἐπιλεγομἐνης Βενανΐἶῦϋ
ἐπιδούς τούς λιβἐλλούς ύπἐγραιρα χειρὶ ἐμῆι: -
'Υπατιος ἐλεει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῶν Χαρισίού προ- εε
ταξας τῆι ὶδίαι μού χειρὶ τὸν τίμιον σταύρὸν ύπἐγραψα τοῖσδε τοῖς λιβἑλλοις
δια χειρὸς 'Ελευθερίου διακόνου διὰ τὸ ἐμὲ γραμματα μὴ εἰδέναι: -·· .
Εύγἐνιος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς του αγίου Γεωργίου ἐν τῶι
ἔηροκίρκωι προταξας τῆι ὶδίαι μού χειρὶ τὸν τίμιον σταυρον ύπἐγραψα 'ΤΘΪΞ
λιβἑλλοις δια χειρὸς 'Ελευθερίου διακόνου δια τὸ ἐμὲ γραμματα μὴ εἱδἑναι: - 80
Εύτύχιος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῶν Λυκαὀνων πλησίον τοῦ
αγίού /ὶαυρεντίού ἐπιδούς τούς λιβἐλιιονς ύπἐγραψα: -
'Αλέξανδρος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης ύπἑγραψα τοῖς λιβἐλλοις: -
Σύμεὼν πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης τῶν Καιούμὅι ύπἑγραψα: -
Ἐλενθἐριος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίΤιι€ μονῆς Γίοωλίνον ύπἐγραῳα: - ὶὶίι
'Αμβρόσιος ἑλἑει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς της αγίας Μαρίας
τῆς ἐν τῶι λιθοστρὡτωι ἐπιδοὺς τούς λιβἑλλους ύπἑγραψα χειρὶ ἑμιἦι: -
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Ο [= σον]
ι μονῆς οιιι. Ον 3 ὲλἑει θεοῦ οιιι. ΟΩΛ τι τοῖσδε _ ἑμῆι οιιι. ΟεΛ 6_ 7 Βιὰ _. Ἑλληνιστί

σοι. Οηλ Β ἑλἑει θεοῦ οιιι. Ο°^ 9 τοῦ -_ μνἠμης οιτι. ΟΩΛ ιι τοῖς -- εὶδἑναι οτιι. Ο°^
12. τις ἑλἐει θεοῦ σοι. ΟΦΛ τε μαξίμον ΟΒ το-ι4 Μαξιιιίνου -- μονῆς τῶν οιτι. Λ 12/13 αὶτὴσας
_- λιβἑλλοις οιιι. Οε τ.ι|ι5 πλησίον -- 'Ρωμανού οιτι. ΟεΛ τς ὲλεβίχου ΟεΛ 15. 17/18 τοῖς
λιβἑλλοις οιιι. ΟΒΛ το-ει τοῖς-είναι οιιι. Οί:/Χ 22 ροετ 23. 24 οοὶὶ. Οί' πρεσβύτεροσ Ο

- ρ:·σεί›ςι!ει· ιι:υιιτι.ε!ει·ἰἰ εαιιείἱ .×ίσι‹Ιι·ωσ ριτψσ ροινιιιιι $:ι!ιιι·‹ιι>ὶ›ια›ιι Λ τοῖς λιβἐλλοις οττι. Οίὶ/\

Φ | · Ι ι ι > Μ ι
' ' Σ σίού Ον 25-27 προταξασ --είδεναι Ο" Ψπεγραὶὶία ΟΒΛ 28/29 Τη ξηίὶοκεβκω Ο"/\ '#9.·ί30 Ή-Ρο'
Ι ΔΕ |'|.'.' 1 Η 7

ὶρῖὶϋ



27 ΑΩΟΜΠΙΑΤΙΟΝΕΞ ΡΟΡΥἙΙ ΕΤ ΑΕΤ..ΟΟιίΤΙΟΝΕδ ΕΡΙδδΟΡΟ1ινΜ [Α. 518] 71

45 Σαβοις πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τού αγίου Θωμα πλησίον τῆς
κινστἑρνης ύπἑγραιμα τοῖς λιβἑλλοις δι” Ἄουλοαβού πρεσβυτὲρου δια τὸ ἐμὲ
γραμματα μη εὶδἑναι: -
Παύλος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῶν Λυκαὸνων ύπἑγραψα τοῖσδε
τοῖς λιβὲλλοις δια χειρὸς 'ίουλιανού αναγνὡστου δια τὸ ἐμὲ ασθενείαι συσχεθῆναι ε
καὶ μη δυνηθῆναι ύπογραςραι: -

τις Βιβἑντιος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῆς ὲπίκλην τῶν “Ρωμαίων
ύπὲγραιμα τοῖσδε τοῖς λιβὲλλοις δια χειρὸς Στεφανου μοναχού τού αύτού μο-
ναστηρίου δια τὸ ἐμὲ γραμματα μὴ είδἑναι: -

νι8 Ἄλἑξανδρος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῶν Κυκλωπίων ύπἐγραψα ιο
τοῖσδε τοῖς λιβἐλλοις δια χειρὸς Φωκα μοναχού καὶ αποκρισιαρίου δια τὸ ἐμὲ
τας χεῖρας αλγεῖν καὶ μη δύνασθαι ύπογραιραι: -
'ίορδανης ἑλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῆς αγίας Μαρίας
πλησίον τού αγίου Λουκδι ύπἑγραψα: -

εο Ζηνὀβιος ἑλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς Μαρωνίου ἐν Συκαῖς ιε
ύπἑγραιμα τοῖς λιβἑλλοις: --
Ἄνατὁλιος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς Φιλίππου ύπἑγραψα τοῖς
λιβἑλλοις χειρὶ ἐμῆι: - 7
'Ιακωβος πρεσβύτερος καί αρχιμανδρίτης μονῆς τῆς αγίας Μαρίας πλησίον τῶν
Βουκολίων ἐπιδούς τούσδε τούς λιβἑλλους ύπἑγραιμα δια χειρὸς ὶῖύσταθίου εο
μοναχού δια τὸ ἐμὲ ὸλιγογραμματον είναι προταξας τὸν τίμιον σταυρὸν καί τὸ
ὅνομα μου: -
'Ηλίας ἑλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς Σαμουὴλ τού τῆς ὁσίας
μνὴμης τού ὅντος ἐν Συκαῖς ἑπιδούς τούσδε τούς λιβἑλλους ύπὲγραιρα δια χειρὸς
Κοσμδι μοναχού δια τὸ ἐμὲ γραμματα μη εῖδἐναι προταξας τῆι ὶδίαι μου χειρὶ εε

.αῦ

49

5!

52

53

τὸν τίμιον σταυρόν: -
/ὶεὁντιος ἑλἑει θεού πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τού αγίου αρχαγγἑλου
Μιχαὴλ τού ἐν τοῖς ὶἶουσἑου ἑπιδούς τούσδε τούς λιβἑλλους ύπὲγραψα χειρὶ
ἐμῆι: -

54

εν

σε ν ι· Ν ο ι· Ε ν 17-Οποις εκηρυχθησαν ἐν τηι εκκλησίαι αὶ συνοδοι Μ νΠΙὶ1058

Είσὁδου γενομένης κατα τὸ σύνηθες ἐν τῆι αγιωτατηι ἡμῶν μεγαληι ἑκκλησίαι ἐν
ημέραι κυριακῆι τῆι πεντεκαιδεκατηι τού ἐνεστῶτος 'Ιουλίου μηνος τῆς ἑνδεκατης ὲπινε-
μησεως παρα τού δεοττὁτου ἡμῶν τού αγιωτατου αρχιεπισκὸπου καὶ οῖκουμενικού πατρι-

” ιἐ Θ ' ὸ ύν τῶιαρχου 'ίωαννου, ὡς ούκ αγνοεί' καὶ η ύμετἑρα θεοῳίλεια, ἐν τωι γεν σ αι αυτ ν σ
εύαγεῖ κλἠρωι περὶ τον αμβωνα ιρωναὶ γεγὸνασιν ἀπὸ τού λαού λἐγουσαι· το

Πολλα τα ἔτη τού πατριαρχου, πολλα τα ἔτη τού βασιλεως, πολλα τα ἔτη τῆς
αύγούστας, πολλα τα ἔτη τού πατριαρχου· ακοινὼνητοι δια τί μἐνομεν ἐπὶ τοσαύτα

ιι. 518

Ο [αν οο, ι· ίίιπὶο ο 31), ν]. Ι [ἰιιαο ο. 3ο]
ι σαββασ ΟΒΛ 2/3 τοῖς-είδἑναι οιιι. Οελ 4--6 τοῖσδε--ύπογραιμαι οιιι. ΟΕ 7 βιβἑν-

τιοσ Ο” λιβἑντιοσ Ο" 8χ°ο τοῖσδε - είδἑναι οιιι. Οελ το κυκλὼπων ΟΒΛ τηίιε τοῖσδε _
ὐπογραῳαι οτιι. ΟΩΛ τ3_ 15 ὲλὲει Θεοῦ οιῃ_ ΟΦΛ 1;-ιγίτιτ τῆσ -λουκδι ΟΕΛ πλησίον τού-λουκδι
τῆσ _ μαρίασ Ο" 16 τοῖς λιβελλοις οιτι. ΟΘΛ Ιδ/Ι9 'ι'οἴ§·_ ἔι-ιῆι οιιι. Οιιλ εογίεε ἑπιδούσ-
μου Ο" ύπἐγραψα Ο°Λ 23 ἐλἑει θεού οιιι. ΟΒΛ μονῆς οιιι. Λ εςγίενι τῆς ὁσίοις-ὕι-ιΐοἰ
οτα ΟεΛ σε/26 ἐπιδούσ-σταυρόν Ο" ύπἑγραιρα Οὶὶἰὶ 27 ἑλἐει θεού οτιι. Οολ ιιῦνἦϋ'
Οε οιτι. Ο" 28 Μιχαὴλ οιιι. ΟΕΛ ε8γίεο ἐιτιδούσ-ὲμη ΟΝ ύιτἐγραψα ΟΠΑ 3ο οιιι. Ο, ἐν τῆ

¬ - - · 0"ὲκκλησίαῖ οιιι. Οιικι'/\ τ 3 Ἑσὀδου ΟΕ 3: τῆι οιι·ι.Οι'Ι 34 και οιτι.ἶί ὴμετἑρα Οι 37 αυγουστησ
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ἔτη; δια τί ού κοινωνούμεν; ἐκ τῶν χειρῶν σου κοινωνἦσαι θἐλομεν. ἑὲς ανελθε εὶς
τὸν αμβωνα, ἐὲς πεῖσον τὸν λαόν σου. δια πολλῶν ἐτῶν κοινωνῆσαι θὲλομεν. ὀρθὁδοξος
εί, τίνα φοβἦσαι; αξιε τῆς τριαδος° ἡ αγία Μαρία θεοτὀκος ἑστίν. αξιε τού θρὸνου·
η αγία Μαρία θεοτὁκος εστίν. πολλα τα ἔτη -τοϋ βασιλέως, πολλα τα ἔτη τῆς αύ-
γοιηισ-ι-ας· Σεβῆρον τὸν Μανιχαῖον ἔξω βαλε· ὁ μὴ λαλῶν Μανιχαῖὀς ἐστιν. ανασκαιρηι ε
τα ὸστἑα τῶν Μανιχαίων. την αγίαν σύνοδον ἄρτι κὴρυξον. πολλα τα ἔτη τού
βασιλεως, πολλα τα ἔτη τού πατριαρχου· αξίε -τῇ; τριαδος, ἡ αγία σύνοδος αρτι
κηρυχθὴτω. αξιε τῆς τριαδος, η αγία Μαρία θεοτόκος εστίν. αξιε τού θρύνννι
η αγία Μαρία θεοτόκυς ἑστίν· ἡ αγία σύνοδος τούτο εῖπεν. ὁ μὴ λαλῶν Μανιχαῖὸς
ἐστι. νικδιι η πίστις τῆς τριαδος, νικαι ἡ πίστις τῶν ὀρθοδὁξων. την αγίαν 10
σύνοδον αρτι κἠρυξον· ὀρθὀδοξος βασιλεύει, τίνα ῳοβἦσαι; νικδιι η πίστις τού
βασιλεως, νικαι ἡ πίστις τῆς αύγούστας. τού νέου Κωνσταντίνου πολλα τα ἔτη, της
νεας Ελένης πολλα τα ἔτη· πολλα τα ἔτη τού πατριαρχου· αξιε τῆς τριαδος° ίίουστῖνε αύ-
γουστε τνιινολε· τού νεου Κωνσταντίνου πολλα τα ἔτη · η ἐξὲρχηι ίἢ κηρύοσσεις. πολ-
λα τα ἔτη τού βασιλέως· 'ὶουστῖνε αύγονστε τνι:×ιι:Αε· την σύνοδον Χαλκηδόνος αρτι ιν
Κἠνυἔον- ίὶονστῖνῦς βασιλεύει, τίνα φοβῆσαι; Σεβῆρον τὸν Μανιχαῖον εξω βαλε. την
σὐνοδον Χαλκι'ιδὀνΟ5 ἄρτι κἠρυξον. ὁ μη αναθεματηων Σεβῆρον Μανιχαιὀς ἐστιν.
αναθεμα Σεβἡρωι τῶι Μανιχαίωι· ὁ μη λαλῶν Μανιχαῖὀς ἐστι. Σεβῆρον ἔξω βαλε,
τὸν νἑον ὶούδαν ἔξω βαλε, τὸν ἑπίβουλον τῆς τριαδος εξω βαλε. τὴν αγίαν σύνοδον
ἄΡ“ὶ“ὶ κἠρυξον- ἐὲ9 ι-ια9τὐ9Οι±αι° ἢ κηρύσσεις η ἐξἐρχηι. πίστις εστίν, ούκ ἔνι θεωρεῖν. εν
ὰ8ελΦοὶ Χριστιανοί μία ψνχἠ- ίὶονστῖνε αύγουστε τνιιτολε· εἰ φιλεῖς την πίστιν,
Σεβῆρον αναθεματισον. ἐὲς μαρτύρομαι· ἐὲς σύρω σε, ἑἑς τας θύρας κλείω. ὁ μη λαλῶν
Μαὶι'ίΧαῖόῖ ἐστὶν- ι-ιοιρτὐρομαί σε· ούδὲν παρ' ἐμὲ. ὀρθὀδοξος βασιλεύει, τίνα φοβη-
σαι; τού ὸρθοδὀξου βασιλέως πολλα τα ἔτη· Σεβῆρον τὸν ἐπίβουλον τῆς τΡιὰΒ0§ ἔἔω
βάλει Τὸν νἑνν ίθύδαν ἔξω βὰλε° ὁ μὴ λαλῶν Μανιχαῖὀς ἐστιν. ἐὲς σύναξιν τῆι συνὸδωι, εε
ὲὲς αρτι κηρυξον. μα τὸ εύαγγἑλιον, ούδὲν παρ® ἐμὲ, ἑὲς μαρτύρομαι. πολλα τα
ἔτη τού βασιλέως, τού νέου Κωνσταντίνου πολλα τα ἔτη, τού ὀρθοδὸξου βασιλεως πολλα
Τὰ ἔλίιι Τῆς νἐαιἐ Ἑλἑνὶβ 'πολλὰ τὰ ἔτη· Σεβῆρον εξω βαλε, τὸν νἑον 'ὶούδαν ἔξω βαλε, τὸν
ἐπίβοὶ-ιλον 'Γίὶ5 'Τριάδος ἔξω βαλε. πολλα τα ἔτη τού βασιλέως· αδελφοί Χριστιανοί
νία Ψυχή- Τΐίστιι ἐστὶν. οὐκ ἔνι ἀτιλὥς- ἢ αγία Μαρία θεοτὀκος ἐστίν· ταύτα καὶ η 80
σύνοδος εῖπε.

Ταῦλα αὐλῶν ἐκβοησἀνῖων ἑδὀθιι αὐτοῖς απόκρισις παρα τού αγιωτατου καὶ μακα-
ριωτατου αρχιεπισκόπου καὶ οὶκουμενικού πατριάρχου 'ίωαννου αύτη· μακροθυμὴσατε,
αδελφοί, ΐνα πρότερον προσκυνησωμεν τὸ αγιον θυσιαστηριον, καὶ μετα τούτο δίδωμι

Ο [= ο.οι·ν], Ι
1 ἐασ Ι ιιιτ εοίοι ιιεηιιο οτί εο 3/τι ἡ αγία _ θρονου _Θἦα ἐστὶν ΟΡΙ οιιι. Οιλιῃίι τι/5 αύγοὐ-

στἢσ Ο"'" 5 ὰνασκαφείη Οί* 6_Β πολλα_θρὀνου οιιι. ΟΤΙ 7/8 ἡ αγία σύνοδος_
τριαδος οτιι. Ο" 9-Η ·ῇ αγίω_κηρυξον οιιι. Ι ιο αύγούστησ Ο" τε τυκιιιοιιο Ο"
οιιι. ΟΜΙ ἢ ἑξέρχη ἢ κηρύσσεισ ΟΩΛ ἢ ἑξαρχη ἡ κηρύσσεις Ι η ὲξαβ ῇν κηρὺσσεισ Οι· ΟΙ-Π' οεν
τς τυικσλι: ΟΙ' ·ι·υκιιιοιι‹: Οίὶ οιιι. ΟΜΙ 17 αναθεματί3ων σεβῆρον [σευηρον Ον] ΟΝΙΛ λαλῶν Ο"
ιδ ἀνύθΕμα_ἐϋ¬'ι Φιν- Οὶ'^ μανιχαίω Ο" νανιχει Ο, έξω βαλε σευῆρον ΟΒΛ σεβῆρον
ἐξω βαλε αναθεμα σεβηρω τῶ μανιχαίω ὁ μη λαλῶν μανιχαῖοσ ἐστὶν Οι· σο ῆι Θεια α ΑΟ” ιἢ
ἑξἑρχη Ο°^ ἢ ὲξαρχη Οὶἱ ἡ εξ αρχῆσ Ο" ἔνι θεὡριν ΟΜΙ ὲπιθεωρεῖν Λ ἐνθεὡριν Ον ἐνδεωρεῖν ΟΡ
21 τυι›ιι:λι: Οί' τυμιιιολο Οί! οιτι. ΟΝΙ 25 τὸν νἐον_βαλε Οί:/\ οιτι. Οὶὶῃἰ σύναξον Ο"
26 μα ΟειΙΛ μετα Ο" 27 πολλα _ έτη τού _ κωνσταντίνου ΟΓΙ ο7,#ε8 πολλα τα ἔτη
τησ--ἑλἐνης° τού ὀρθοδὀξου_ἑτη 1 28/το τὸν_ 'ίούδαν_ βαλε οιιι. Ι 3ο ἔνι απλῶσ ΟΜΙ
ἑναιτλῶσ Ο" οοπίοίο ἔνι ζῆ) απλῶς ςε ταύτα_ὲκβοησαντων] ταύτα αὐτῶν ὲκβοησαντων καὶ ἡ
σύνοδοσ είπεν Οὶ 33 'ίωαννου οιιι. ΟΝΕ
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ῦμῖν ὰπὸκρισιν. καὶ εἰσελθὁνΤος αῦΤοῦ εἰς Το ὰγιον θυο-ιασΤὴριον ἐπἐμειναν κρὰ-
3ονΤες· ἶὶολλὰ Τὰ ἐΤὴ Τοῦ βασιλέως, πολλὰ Τὰ ἔΤη Τῆς αὐγοὐοΤας· ἐὲς μαρΤῦρομαι·
οῦκ ἐξὲρχὴι, ἐὰν μὴ ὰναθεμαΤἱσηις Σεβῆρον. ὰνὰθεμα Σεβὴρωι φανερῶς εὶπὲ. ἐἐς
ὰπὁκλεισον· ἐἐς μαρΤὑρομαι. πολλὰ Τὰ ἐΤὴ Τοῦ βασιλέως.

Καὶ λοιπὸν ὰνελθὼν ἐπὶ Τοῦ ὰμβωνος ὁ ὰγιὡΤαΤος καὶ μακαριὼΤαΤος ὴμῶν ὰρχι- ε
επίσκοπος καὶ οὶκουμενικὸς παΤριὰρχης ἐὶωὰννης προσεφὡνῆσε ΤαῦΤα· ΟἴδαΤε Τοὺς
ἐμοῦς ὰγῶνας, ὰγαπὴΤοὶ, οῦς καὶ ἐν Τῶι πρεσβυΤερὶωι ῶν καΤεβαλὸμην, καὶ νῦν ὰνΤεσχὁ-
μην Τῆς ὀρθοδοξἱας καὶ ὰνΤἐχομαι ἐως θανὰΤου. οὐ χρεὶα Τοὶνυν Ταραχῆς ὴ θορύβου·
οῦΤε γὰρ Τι παοεβὰθὴ Τῆς ὀρθῆς πὶσΤεως οῦΤε ὰγὶαν σῦνοδον Τολμαι Τις ὰναθεμαΤὶο·αι,
ὰλλὰ πὰσας Τὰς ὰγἰας συνὸδους Τὰς βεβαιωσὰσας Το ὰγιον σὐμβολον Τῶν ἦ ποπὲρων ιο
Τῶν συνελθὁνΤων καΤὰ Τὴν Νικαἑων ὸρθοδὁξους γινὼσκομεν καὶ μὰλισΤα Τὰς ὰγὶας
Τρεῖς συνόδους ΤαῦΤας, ΤουΤἐσΤι Τὴν ἐν ὶίωνσΤανΤινουπὸλει καὶ Τὴν ἐν Ἐφἑσωι καὶ Τὴν
μεγὰλὴν Τὴν ἐν Χαλκῆδὀνι. ὶδικῶς γὰρ Το σὐμβολον Τῶν ἦι ὰγἰων -παῖὲρωνς εὶς Ξ5
βαπΤι3ὁμεθα, αῦΤαι αἱ ὰγιαι Τρεῖς σύνοδοι ὁμοφρονως ἐβεβαὶωσαν.

Καὶ μεΤὰ Τὴν προσφὼνὴσιν ἐπιμενὀνΤων αῦΤῶν ἐπὶ πλεἰσΤας ὥρας Ταῖς αὐΤαῖς Τε
φωναῖς καὶ προσθἑνΤων· Οὐ καΤἐρχηι, ἐὰν μὴ ὰναθεμοαἱσηὶς· πολλὰ Τὰ ἕΤὴ Τοῦ παΤρι-
ὰρχου. ὰξιε Τῆς Τριὰδος, πολλὰ Τὰ ἐΤὴ Τοῦ βασιλέως, πολλὰ Τὰ ἔΤὴ Τῆς αῦγοῦσΤὴς· Τὴν
σῦναξιν Τῆς συνόδου Χαλκηδόνος ὰρΤι κὴρυξον. οῦκ ὰναχωρῶ, ἐὰν μὴ κηρῦξηις. ἕως
ὁψἐ ῶδε ἑσμὲν. Τὴν ούναξιν εὶς Τὴν αῦριον κὴ ρυξον. Τὴν μνὴ μην Τῶν παΤἐρων αῦριον
κὴ ρυξον. Τῶν ἐν Χαλκη δὀνι παΤἐρων Τὴν σῦναξιν αῦρὶον κὴρυξον. σὴμερον ἐὰν κηρὐ- ευ
ξὴις, αῦριον ὲπιΤελεῖΤαι. οὐκ ὰναχωρῶς ἐὰν μὴ κὴρῦξηις. Τοὺς ὰναθεμαΤίσανΤας ΝεσΤὸ-
ριον καὶ ΕῦΤυχἐα εὶς Τὴν αῦριον κὴρυξον. ἐὰν μὴ λὰβω ὰπὸκρισιν, ἐως ὀψὲ ῶδε εὶμἱ,

[καὶ] προσεφὼνὴσεν ὁ ὰγιὼΤαΤος καὶ μακαριὼΤαΤος ἀρχιεπίσκοπος ὴμῶν καὶ οἰκου-
μενικὸς παΤριὰρχης 'ὶωὰννης οῦΤως· Ἐπειδὴ σὐναξιν ὴιΤὴσαΤε Τῶν ὰγἰων παΤἐρων Τῶν
ἐν Χαλκηδὀνι ἐππελεσθῆναι, γινὼσκονΤες γνὼσεο-θε ὅΤι καὶ ΤοῦΤο ποιὴσομεν γνὼμὴι Τοῦ εε
εῦσεβεσΤὰΤου καὶ φιλοχρἰσΤου ὴμῶν βασιλέως.

ἘπιμενὸνΤων δὲ αῦΤῶν καὶ Τὰς αὐΤὰς φωνὰς ἐκβοὡνΤων καὶ προσθἐνΤων· Οῦκ
ὰναχωρῶ μὰ Τὸ εῦαγγἐλὶον· Τὴν σῦναξιν Τῶν παΤἐρων ὰρΤι κὴρυξον· Τῶν ἐν Χαλκὴδὁνι
παΤἑρων Τὴν σῦναξιν αῦριον ποἱὴσον, ἐκηρῦχθη ὴ σὐναξις διὰ Σαμουὴλ διακόνου οῦΤως·
Γνωρηομεν Τῆι ῦμεΤἐραι ὰγὰπηι ὅΤιπερ Τῆι αῦριον μνὴμὴν ἐπιΤελοῦμεν Τῶν ἐν ὰγὶοις ειο
παΤἐρων ὴμῶν καὶ ἐπισκὁπων γενομένων Τῶν καΤὰ Τὴν Χαλκὴδονἐων μηΤρὁπολιν συν-
αχθἐνΤων καὶ βεβαιωσὰνΤων ὰμα Τοῖς ἐν ΚωνσΤανΤινουπὀλει καὶ ἐν Ἐῳἐσωι συναχθεῖσιν Μ ν11Ι ±ο6±
ὰγὶοις παΤρὰσιν Τὸ σὐμβολον Τῶν Τιὴ ὰγὶων παΤἑρων Τῶν συναχθἐνΤων καΤὰ Τὴν Νι- ιμν 18:
καἐων. συναγόμεθα δὲ καὶ ἐνΤαῦθα.

εΤὰ Τὴν προσφὼνησιν Τῆς συνὰξεως πὰλιν ἐπἑμεινεν ὁ λαος καὶ μιᾶι ῳωνῆι εε
ρα3ον· Σεβῆρος ὰρΤι ὰναθεμαΤισθῆι. ὁ ἐπὶβουλος Τῆς Τριὰδος ὰρΤι ὰναθε-

μαΤισθῆι. ὁ καΤὰ Τῶν παΤἐρων ὰρΤι ὰναθεματισθῆι. ὁ ὰναθεμαΤίσας Τὴν σῦνοδον
Χαλκὴδὁνος ὰρΤι ὰναθεμαΤὶσθῆι. οῦκ ἐξἐρχομαι, ἐὰν μὴ ὰρΤι ὰναθεμαΤισθῆι καὶ ὰπὀ-

Β οί. Ποὶὶ. Αιιοὶὶ. 146 13.591, 18

Μ.Ξ- 2μ7< ο-_2_ΜΕεςΤ:

Ο [= ο.οι·ν], Ι
1 εὶσελθὁντες ΟΝΑ αὐτοῦ οτα. ΟΩΛ 2 αῦγοὐσΤησ Ον" 3 ἐξὲρχει Οι 7/8 ὰνΤὲσχον Ο

Το ὰγίων πῇν Οἐ 14 ὁμοφὼνωο· Ο0Λ 16 ·προοΤεθἐνΤων Ον οὐ κατἐρχη ΟΒΙΛ οὐκ ὰνἐρχὴ Οι"
:η εἰς Τὴν σπι. Ι σε ῶδε εὶμὶ ἐωσ ὀψἐ Ο" ος καὶ ΟΛ οπι. Ι ±4 Ἰωάννης οπὶ. Ι
ος Τελεσθῆναι Οὶ 27 προοΤεθἐνΤων Ο” 28 Τὸ ὰγιον ΟΕ/Χ ες; ὴ οπι. Ο" 3ο Τὴν Οινι°Ι
3ι καΤὰ Τὴν χαλκηδονἐων μηΤρὀπολιν ΟΛ ἐν χαλκὴδὸνι νέα μηΤροπὸλει Ι 33 παΤἐρων οπι. Οκ
34 καὶ Ι οπι. ΟΛ 3?-38 ὁ ὰναθεμαπσας-ὰναθεναΤισθῆιὶ οιὶι. ΟΒΛ 38/Ρ. 74,: ᾶρΤι-ὰπὁ¬
κρισιν Ι ὰρΤι ἀπὸκρισιν ΟΝΑ ὰπὁκρὶσιν ᾶρΤι Οι' ὰπὀκρισιν Ο"

Λεια οοοοὶὶἱοπμπὶ οοοιιτποπὶοοτυτιὶ. Τοπι. ὶἱὶἶ ΙΟ

ὶξι

Α



ιὶὶ
ιιι
ὶι
Ιί

κ
¦ .

ι

. λεν'

.ι ξἑςὼ
·'-ι ἶἰ'Ϊ.ί--ν .. ·- ε.Τ 1-| . . - .._ . .

ί .Ι-'.' §·Κ'ὶΤ'.°.ι
_ .ἱ'¦.-¿ ἐ.'.1

· .ιι 1 κιν 5
ιί ἐπὶ-·-τη. _ ¬.._.Ρ §κ- .±ς¬:;€.±

τί ἐὶιι ὶί

ιιιενκὶεΝτι ςςίἶς1.Ζ.:

ι

.' ι° ἕἑἶὶΰιΐ
αν-ςὲυ

7 .υμ-ῖ

ιν ”='±;ι ἑοὲ

-ντα:_:'·. νὶεοΐνιΕὲ=ιιει;:-

Μ ἹΠΙΙ 1ο63

74 οο1.1.ι:οΤ1ο εΑΒΒΑιΤ1οΑ 5

κρισιν λὰβω. μαρΤὺρομαι· ὀρθόδοξος εῖ, ὰρΤι ὰναθεμόπισον. ῆ ὰναθεμὰΤισον ῆ
οὺδὲν παρ' ἐμ

Καὶ ἐπὶ πολὺ Τοῖς αὺΤοῖς ἐπιμενόνΤων αὐΤῶν, παρόνΤων Θεοφίλου Τοῦ θεοφιλεοΤὰ-
Του ἐπισκόπου Τῆς 'ὶ·ὶρακλεωΤῶν καὶ θεοδόΤου Τοῦ θεοφιλεσΤὰΤου ἐπισκόπου Τῆς Γαγ-
γρηνῶν καὶ 'ΥπαΤἰου Τοῦ θεοφιλεσΤὰΤου ἐπισκόπου Τῆς Κλαυδιουπολντῶν καὶ 'Ιωὰννου 6
Τοῦ θεοφιλεσΤὰΤου ἐπισκόπου Βοσπόρου καὶ Γίυθαγόρου Τοῦ θεοφιλεσΤὰΤου ἐπισκόπου
Τῆς Σινωπἐων καὶ 'ὶσαακὶου Τοῦ θεοφιλεσΤὰΤου ἐπισκόπου Τῆς ΓὶενΤαπόλεῶς Τῆς Ἑλλὰδος
καὶ 'ὶωὰννου Τοῦ θεοφιλεσΤὰΤου ἐπισκόπου Σεννἐων Τῆς Τίαμφὺλων χώρας καὶ ἌμανΤἱου
Τοῦ θεοφιλεσΤὰΤου ἐπισκόπου Τῆς ΝικοπολιΤῶν καὶ Ἄμμωνίου Τοῦ θεοῳιλεσΤὰΤου ἐπι-
σκόπου Τῆς Ἄβυδηνῶν, ἴὶλόπωνος Τοῦ θεοῳιλεσΤὰΤου ἐπισκόπου Τῆς ΚραΤιανῶν, ΕὺσΤα- 10
θίου Τοῦ θεοφιλεσΤὰΤου ἐπισκόπου Τῆς Φιλαδελφἑων καὶ Πελαγἱου Τοῦ θεοφιλεσΤὰΤου
ἐπιοκόπου Τῆς Αί3ανιΤῶν καὶ ἑΤἐρων θεοφιλεσΤὰΤων ἐπισκόπων Τῶν καὶ συναινοὺνΤων
Τῶι ὰγιωΤὰΤωι καὶ μακαριωΤὰΤωι ὰρχιεπισκόπωι καὶ οἰκουμενικῶι παΤριὰρχὴι ”ὶωὰννὴι
προσεφωνὴθὴ ΤαῦΤα· ”ΟΤι Σεβῆρος χωρὶσας ἑαυΤὸν Τῆς ὰγὶας ΤαὺΤὴς ἐκκλησίας ἑαυΤῶι
κρίνω! ὐπἑβαλε, πρόδηλον πασιν. ἑπὀμενοι Τοἰνυν καὶ ὴμεῖς Τοῖς θείοις κανόσι καὶ Η
Τοῖς ὰγἱοις παΤρὰσιν ἀλλόΤριον ΤοῦΤον ὴγοὺμεθα καὶ ὺπὸ Τῶν θείων κανόνων ῆδὴ διὰ Τῆς
βλασΦι'ινὶα3 αὐΤοῦ καΤακριθἐνΤα ὰναθεμαΤί3ομεν καὶ ὴμεῖς.

ΤοὺΤων παρακολουθησὰντων Τῆι κυριακῆι, Τῆι ἑξῆς, ὴΤις ἐσΤὶν ἑξκαιδεκόαη Τοῦ
ίὶοὶ-Ιλίου μὶινὀῷ ὴμέραι δευΤἑραι, ἐπντελουμἑνὴς Τῆς μνὴμὴς Τῶν προλεχθἑνπον ὰγἰων πα-
Τἐρων, πὰλιν Τῆς εἰσόδου γενομένης παρὰ Τοῦ ὰγιωΤὰΤου καὶ μακαριωΤὰΤου ὰρχι- '20
επισκόπου καὶ οὶκουμενικοῦ ποπριὰρχου Ἰωὰννου, εὺθἐως ὰμα Τῶι γενέσθαι αὺΤὸν πλησίον
“του ἄνβωνος φωναὶ ὴλθοσαν ἀπὸ πανΤὸς Τοῦ λαοῦ οῦΤῶς· Τίολλὰ Τὰ ἐΤη Τοῦ παΤρι-
ὰρχου, πολλὰ Τὰ ἔΤὴ Τοῦ βασιλέως, πολλὰ Τὰ Μ Τῆς αὺγοὺσΤης, Τοῦ νέου ΚωνσΤανΤὶνου
πολλὰ Τὰ ”ἐΤη, Τῆς νέας Ἑλἑνης πολλὰ Τὰ ἔΤὴ· Τὸ λείκμανον Μακεδονίου Τῆι ἐκκλῆσὶαι.
'ὶουσΤῖνε αὺγουσΤε Τνικολε, Εὺφημία αὺγοὺοπα Τνιπολε· Τοὺς ἐν ἐξορίαι διὰ Τὴν ἐἐ
Ήὶῃὶν 'ΐῆὶ ἐκκλὴσἱαι. ὰνασκαφῆι Τὰ ὁσΤἐα Τῶν Νεοποριανῶν, ὰνασκαφῆι Τὰ όσΤἐα
Των ΕὐΤυχιανισΤῶν. Τίς ἔνι ΝεσΤόριος, ἐγὼ οὺκ οῖδα· ὰνὰθεμα αὺΤῶι ὰπὸ Τῆς Τριὰδος.
Τίς ἔνι ΝεσΤὀριος, ἐγὼ οὺκ οῖδα· ὰνὰθεμα αὺΤῶι μεΤ' ΕὺΤυχὲος. ὰνασκαφῆι Τὰ ὁσΤἐα Τῶν
ΝεοΤοριανῶν, ὰνασκαφῆι Τὰ ὁσΤἑα Τῶν ΕὺΤυχιανισΤῶν. Τοὺς Μανιχαἰους ἔξω βὰλε.
”ίουσΤῖνε αῦγουσΤε Τνικολε· Σεβῆρον Τὸν “ὶοὺδαν ἔξω βὰλε. Τοὺς Μανιχαὶους ἐν
Τῆς ἐκκλησίαε ἔξω βὰλε. Τοὺς δὺο ΣΤεφὰνους ἔξω βὰλε. Τὸ λείψανον Μακεδονίου
ὰρΤι φέρε. Τὸ όνομα Μακεδονίου ὰρΤι Ταγῆι. δεόμεθα, Τὰς όλας ῳωνὰς Τῶι βασιλει.
Τὸν νἑον Τςουμαν ἔξω βὰλε. ὁ νέος Τ3ουμας 'ΑμὰνΤις ἐσΤί. Τὸν λῆ ρον Τοῦ παλαΤίου
ἔξω βὰλε. Εὺῳὴμιον καὶ Μακεδόνιον Τῆι ἐκκλησίαι. Τὰ συνοδικὰ εὶς 'Ρὼμην ὰρΤι
ὰπἐλθωσιν. πολλὰ Τὰ ἔΤη Τοῦ παΤριὰρχου° Τοῦ νέου 'ίωὰννου πολλὰ Τὰ ἐ'Τη ° ὰξιε 86
Τῆς Τριὰδο5. ”ὶουσΤῖνε αῦγουσΤε Τν1ι×1οΑε, πολλὰ Τὰ ἔΤη Τῆς αὺγοὺσΤὴς· Τὸ λεἰφανον Μα-

Ο [= ειοτνὶ, Ἑ
6 βοοσὶΐὀρϋν 0" 7 σινοπέων Οὶὶ 8 σεννἐων Ι σεμνἑων Ο Οονιὶιιαοοτιιοιι Λ παμ-

φὺλου Ολ παμφὶλου Ο” 9 νεαπολπῶν ΟΙΙ 9/ιο ἐπισκόπου οπι. Ο" 1ο ὰβυδηνοῦ Οι
12 ὰ3ανιΤων ΟΙΑ. οί. Ρ. 66, ιο 14 ΤαῦΤα] ΤαῦΤα Τὴν καΤὰ σεβὴρου προσῳὡνησιν Οι χωρὴσασ Ο"
ἑαυΤῶ [ὶ. ο. ίρεο] Ο" ἑαυΤὸν ΟΗΙΛ 15 θείοις οιπ. Ι 16 ῆδη οκπ. Ο°Λ 17 αὺΤοῦ βλασ-
ῳημίασ Ον” 18 κυρία Οκ ἑνδεκόι-ι·η Οι Το γινομἑνησ Ο" 21 Τῶ ΟΜΨΙ Τοῦ Οκ
21/22 πλησίον Τοῦ ὰμβωνος Ο°Λ ἐπὶ Τοῦ ὰμβωνοσ πλησίον Οινιιἰ 2: ηλθοσαν Ο°Ι ὴλθασιν Ο"
ῆλθον Οη 95. 30. 3ῦ Τυικολο Ο" οιπ. ΟΝΙ. Ο" ερατἰο τοὶ. 26 ὰνασκαφεῖ Ο" ὰνασκαῳεἰη ΟΜ
ὰνασκαφεῖ Ο" ὰνασκαωεὶη θε ἀνασφείη Οι 27 ἐν Ον ὰπὁ _ Τριὰδοσ ΟΝΑ μεΤ' εῦΤυχἐοσ ΟΜΕ
28 ἐν Οι Τίς ἐνι _ οὶδα οπι. ΟΤΙ με-Η εὺΤυχἐοσ ΟΝΑ ἀπὸ Τῆσ Τριὰδοσ ΟΠΙ 28/ος ὰνασκαφῆι
_ ΕὺΤυχιανισΤῶν οιπ. ΟΤΙ 28. 29 ὰνασκαφεῖ Οι' ἀνασκαφείη ΟΜ [δὶς] 30-31 °|ουο¬-ΤΜ ... ἐκ-κλη-
σίασ ἔξω βὰλε οπι. Ι 31 ἔξωι οπι. Ολ 32 ὰρΤι=] ὰρ Οι Τόιγει Ο" Τὰξον Ι 33 -Τ-3ουμ_.
μαν Οι Τςουμμασ Οι ὰμὰνΤησ Οι°Ι

Ξη-
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κεδονὶου Τῆι ἐκκλησίαι· ἐν ΤοὺΤοις ὰεὶ νικἠσεις. Εὺφη μὶου καὶ Νὶακεδονἱου Τὰ όνόμοαα ὰρΤι Ε ν 182
Ταγῆι. Τελείαν έορΤὴν Τῆι ἐκκλησἰαι. Τοὺς ι.μευδομὰρΤυρας Μακεδονὶου έξω βὰλε.
Τὰς Τέσσαρας συνόδους Τοῖς διπτὺχοις. ΛέονΤα Τὸν ἐπίσκοπον 'Ρώμης Τοῖς διπΤὺχοις.
ὴ ὰγὶα Μαρία θεο-ιόκος ἐστὶ· ΤοῦΤο ὴ σὺνοδος είπε. Τὰ δἱπτυχα Τῶι ὰμβωνι· ό μὴ
λαλῶν Μανιχαῖός ἐσΤι. Τὰ δὶπΤυχα Τῶι ὰμβωνι ὰρΤι, Τὸν θεόν σοι. ' ὶουσΤῖνε αῦγουσΤε,
Τνικολε· κουρὰΤωρα οὺκ έχεις, Τὰ δἱπΤυχα ὰρΤι φέρε. ὶὶουσΤῖνος βασιλεὺει, Τὰ
δίπΤυχα ὰρΤι φέρε. Τοῦ όρθοδόξου βασιλέως πολλὰ Τὰ ἔΤη, Τῆς νέας 'Ελένης πολλὰ
Τὰ έΤη, Τοῦ νέου ”ὶωὰννου πολλὰ Τὰ ἐΤη· οὺΤως έχεις Τόν δεσπόΤην, Τὰ δίπτυχα ὰρΤι φέρε.
οῦΤως έχεις Τὴν αῦγοὺσΤαν, Τὰ δὶπΤυχα ὰρΤι φέρε. οῦΤως έχεις Τὴν Τριὰδα, Τὰ δίπΤυχα ὰρΤι
φέρε. οὶ κανόνες ΤοὺΤους οῦκ ἐξέβαλαν· έἐς Τόιξον, ἐές Τὰξον, ἐἐς Τὰξον. Ν

Καὶ προσεφωνὴθη ΤαῦΤα· Καὶ καΤὰ Τὴν χθές ὴμἑραν ὰρκοὺνΤως ἐπληροφορὴσαμεν
Τὴν ῦμεΤἐραν ὰγὰπην, καὶ νῦν δέ Τόν Ξῆλον ὺμῶν σαφῶς ἐπισΤὰμενοι ἑκεῖνα ἐσπεὺσαμεν καὶ
σπεὺδομεν ποιῆσαι όσα καὶ Τόν Θεόν θεροπεὺει καὶ ὺμας διὰ πὰνΤων ἐν πᾶσι πλη ροφορεῖ.
όΤι δὲ μέλει ὴμῖν Τοῦ μηδέν παρασαλευθῆναι Τῆς ὁρθῆς πἱσΤεως, οὶμαι καΤὰ διαφόρους
χρόνους καὶ Τρόπους πεὶραι παρειληφέναι Τὴν ὺμεΤἐραν ὰγὰπην. δν Ει καὶ -Τὸν Θε- ιι
μέλιον Τῆς πὶοΤεως καΤὰ Τὴν Τῶν ὰγίων παΤέρων παρὰδοσιν ὰρραγῆ διαμένειν Τῆι χὰριΤι
Τοῦ δεσπόΤου ὴμῶν καὶ σωΤῆρος ὶὶησοῦ ΧρισΤοῦ έσπουδὰσαμεν, ἐλπἱσανΤες δι' αὺΤῆς
καὶ Τὰς διεσΤὡσας ἐκκλησίας ένῶσαι, πανΤο:χοῦ Τὴν Τὰξιν Τῶν θείων κανόνων ἐνθὲσμως
κραΤοῦνΤες. οὺδὲ γὰρ ἐγχωρεῖ Τι παρασαλεῦσαι καὶ περὶ κενοφωνίας καὶ λεπΤολογὶας
ὰπασχολεῖσθαι Τοὺς πισΤοὺς, ὰλλὰ προσέχειν Τῶι ὰγίωι συμβόλωι, ἐν ῶι πὰνΤες ἑβαπΤί- εν
σθημεν, όπερ έξεφὼνησεν ὴ ἐν Νικαίαι ἐν ὰγίωι πνεὺμαΤι σὺνοδος καὶ έκὺρωσεν ὴ ἐν Κων-
σΤαΤινουπόλει Τῶν ὰγίων πο:Τέρων ουνἑλευσις καὶ ἐβεβαίωσεν ὴ ἐν Ἐφἐσωι όσία σὺνοδος
καὶ ἑπεσφρὰγισεν ὁμοίως ὴ έν Χαλκὴδόνι ὰγία μεγὰλη σὺνοδος, ῆν καΤ' οὺδένα λόγον ὴ
Τρόπον παρασαλεῦσαί Τις δυνὴσεΤαι πᾶσαν ὰναιροῦσαν Τοῖς κακοδόξοις πρόφασιν.
ΤαὺΤην Τοίνυν Τὴν πίσΤιν ὰσὰλευΤον κραΤοῦνΤες πρὸς ὰλλὴλους μὴ ὰμφιβὰληΤε, ὰλλὰ εε
πᾶσαν κενοφωνίαν καὶ πὰσαν καινοΤομὶαν καὶ πᾶσαν λεπΤολογίαν ὰπωθοὺμενοι ένὶ οΤόμαΤι
Τὴν ὰγὶαν καὶ ὁμοοὺσιον Τριὰδα δοξὰσωμεν, ὴΤις φυλὰΤΤοι ἐν εὶρὴνηι Τὴν ςωὴν Τῶν εὺσε-
βεσΤὰΤων καὶ φιλοχρίσΤων ὴμῶν βασιλέων καὶ πὰνΤων ὴμῶν. Τῶι γὰρ παΤρὶ καὶ
υὶῶι καὶ ὰγὶωι πνεὺμαΤι πρέπει ὴ δόξα νῦν καὶ ὰεὶ καὶ εὶς Τοὺς αὶῶνας Τῶν αὶωνων, ὰμὴν.

”ΓαὺΤης Τῆς προσφωνὴσεως γενομένης ἐπἐμειναν κρὰ3ονΤες· Ἐὰν μὴ ὰρΤι, οὺδεὶς ἐκ- ειν
βαίνει· μαρΤὺρομαὶ σε, Τὰς θὺρας κλεὶω. ὰδελφοὶ ὁρθόδοξοι μία ψυχὴ· ὰδελφοὶ δι
πίσΤιν μὶα ιμυχῆπ 'ὶουσΤῖνε αῦγουστε Τνικολε· ό μὴ λαλῶν Μανιχαῖός ἐσΤιν. ὰγιος
ὰγιος ὰγιος· ὴ Τριὰς ένὶκησεν. όιπὰρΤι οὺ φοβῆσαι ἌμὰνΤιν Τόν Μανιχαῖον. 'ίου-
σΤῖνος βασιλεὺει, ἌμὰνΤιν Τί φοβῆσαι; ὰξιε Τῆς Τριὰδος, καὶ ΤοῦΤο Τό καλόν σοι
έΤηρεῖΤο· ό φιλῶν Τὴν σὺνοδον οὺΤως ΤιμᾶΤαι. πολλὰ Τὰ έΤη Τοῦ βασιλέως, πολλὰ ιι-ι
Τὰ ἐΤη Τῆς αὺγοὺσΤης, πολλὰ Τὰ ἔΤη Τοῦ παΤριόιρχου· νικὰι ὴ πίσΤις Τῶν ὁρθοδόξων. ειι

Καὶ πὰλιν ἐπιμενόνΤων αὺΤῶν ἐπὶ πολὺ Ταῖς αὺΤαῖς φωναῖς προσεφωνὴθη αὺΤοῖς
ΤαῦΤα° ”ΟΤι διὰ πὰνΤων σπουδὴν ἐθέμεθα θεραπεῦσαι ὺμδις καὶ ὰσκανδαλὶσΤους φυλὰξαι,
σαφῶς ἐπίσΤασθε· ἐπειδὴ δέ δεῖ πὰνΤα κανονικῶς καὶ μεΤὰ εὺΤαξὶας γενέσθαι, συγχω-

Β

Ω-

Ο [= ειε1·ν], Ι
2 Τὰγει Ο" ΤαγὴΤω Ολ Τὰξον Ι 3 Λέοντα -διππὺχοις οιπ. ΟΪΙ 4/5 ὁ μὴ “_ ἄμβωνι Ο"/ὶ

οιιι. Οι"-'Ἑ 5 σου Ο” 6 Τυικοκο οιπ. ΟἩΙ, Ο" εςιιιὶοτοὶ. ῦιὶςι 'ὶουοΤῖνος -_ φέρε οπι. ΟΜἹ
8 Τοῦ νέου _- έΤη οι1ι.ΟεΛ ὰρΤι φέρε Τὰ δίπΤυχα Οε 9 οὺΤως-φέρε οτιι. Οι" ογὶιο οῦ-
Τως -_ φέρε οπι. ΟΒΛ ιο ἐξἐβαλον Οιιενῖ 12 ὑμῶν Τὴν Ι 14 μέλλει Ον" 19 παραλεῦσαι Οι
οι ἐνι ΟΠ σὺν Οεῃἰὶ 23 μεγάλη ὰγὶα Οιννι οςὶειι Τρόπον ὴ λόγον Ο"ι°Λ ες Τηροῦισεσ ΟΠ
ὰμφιβὰληΤε Ον ὰμφιβὰλεΤε Ον ὰμφιβὰλληΤε Ο" ὰμφιβὰλλσιε Ι ες φυλὰΤι·ει Ον" 31|32 ὰδελψῦὶ
-ῳυχὴ οπι. ΟΠ 32 Τυκειιοιιο ΟΕ οπι. ΟΝΕ εριιε. τεὶ. ΟΠ 33 ὰμὰνΤην Οι 34 ὰμὰιπτιν ΟΠ
Τινὰ Ι 35 οῦΤοσ Οι 36 αὺγοὺσΤασ Ο" ςς οὺΤῶν οιι·ι.ΟινιΙ

1ο*
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ρὴσαΤε ὴμῖν συναγαγεῖν Τοὺς θεοφιλεσΤὰΤους ἐπισκόπους, ἐφ” ῶι Τε καΤὰ Τοὺς θείους
κανόνας πὰνΤα προβῆναι γνὡμηι καὶ κελεὺσει Τοῦ εὺσεβεσΤὰΤου ῆμῶν βασιλέως. Τὰς
γὰρ ἐκβοὴσεις ὺμῶν πόισας ὰνοἱσομεν ἐπὶ Τὴν αὺΤοῦ γαληνόΤηΤα.

Καὶ κλεισὰνΤων αὺΤῶν Τὰς Βόρας καὶ έπιμένονΤων Ταῖς αὺΤαῖς ἐκβοὴσεσι λαβὼν
Τὰ δὶπΤυχα ὁ ὰγιὼΤαΤος καὶ μακαριὡΤαΤος ἀρχιεπίσκοπος καὶ οὶκουμενικός παΤριὰρχης ε
'ὶωὰννης ἐκέλευσε Ταγῆναι Τὰς ὰγίας Τέσσαρας συνόδους Τῶν Τε έν Νικαίαι συνελθόνΤων
ὰγίων παΤέρων καὶ Τῶν ἐν ΚωνσΤανΤινουπόλει ῶσαὺΤως συναχθὲνΤων ἐπὶ ΝεκΤαρὶου
Τοῦ Τῆς όσὶας μνὴμης καὶ Τῶν έν Έφέσωι ἐπὶ Τῆι ἐκβολῆι ΝεσΤορίου καὶ Τῶν έν Χαλκηδόνι
ἐπὶ Τῆι ἑκβολῆι ΕὺΤυχοῦς καὶ Τοῦ αὺΤοῦ δυσσεβοῦς ΝεσΤορίου καὶ Τὰ όνόμαΤα Τῶν
ΤελευΤησὰνΤων ἐν ὁσίαι Τῆι μνὴμηι γενομένων ὰρχιεπισκόπων ΤαὺΤης Τῆς βασιλίδος ιο
πόλεως Εὺφημίου καὶ Μακεδονίου καὶ μένΤοι καὶ /ΧέονΤος Τοῦ γενομένου ὰρχιεπισκόπου
'Ρώμης ΤόΤε φωνῆι μεγὰληι πὰνΤες οὶ Τοῦ λαοῦ ὡς έξ ένος σΤόμο:Τος ἐβόησαν
εὺλογηΤός κὺριος ό θεός Τοῦ 'ὶσραὴλ, όΤι ἐπεσκέψαΤο καὶ ἐποίησε λὺ-
Τρωσιν Τῶι λαῶι αὺΤοῦ, καὶ πὰλιν δεὺΤερον ἔκραξαν εὺλογηΤός κὺριος 'ὶησοῦς
ό βασιλεὺς, όΤι έπεσκέψαΤο καὶ ὲποίησε λὺΤρωσιν Τῶι λαῶι αὺΤοῦ. ἐπὶ πολλὴν δέ 16
ῶραν ὰνΤιφωνοὺνΤων ἑκαΤέρων Τῶν μερῶν καὶ ῳαλλόνΤων Τὴν ψαλμωιδίαν ΤαὺΤην, οἱ
ιμὰλΤαι ἐπεΤρὰπησαν ὰνελθόνΤες εἰπεῖν Τό Τρισὰγιον καί αῦΤῶν ὰρξαμένων πας ό λαός
ἑποιὐσόσο καὶ ὺπὴκουσε Τοῦ Τρισαγὶου. καὶ μεΤὰ Τὴν ὰνὰγνωσιν Τοῦ ὰγίου εῦαγ-
Υελὶον ἐξ ἔθῦὶ-'Ξ Τῆς θείας λειΤουργίας έππελουμένης καὶ Τῶν θυρῶν κλεισθεισῶν καὶ Τοῦ
ὰΥίΟ'-ί μαθἠννσος καΤὰ Τό σὺνηθες λεχθένΤος Τῶι καιρῶι Τῶν διπΤὺχων μεΤὰ πολλῆς εν
ίὶσὶ-ὶΧία5 σννέδραμον ὰπαν Τό πλῆθος κὺκλωι Τοῦ θυσιασΤηρίου καὶ ὴκροῶνΤο καὶ μόνον
ἐλέχθησαν αὶ προσηγορίαι Τῶν εὶρημένων ὰγίων Τεσσὰρων συνόδων παρὰ Τοῦ δια-
κόνου καὶ Τῶν ἐν ὁσίαι Τῆι μνὴμηι ὰρχιεπισκόπων Εὺφημίου καὶ Μακεδονίου καὶ ΑέονΤος,
Φωνίὶὶ ι-ιεγὰληι ἔκραξαν όιπανΤες· δόξα σοι κὺριε. καὶ μεΤὰ ΤοῦΤο μεΤὰ πὰσης εὺΤαξίας
ἐπληρὡθη σὺν θεῶι ὴ θεία λειΤουργὶα. ει»

Ἐπὶσλολίὶ ίὶωὰνυον Τοῦ °ι'ἦ5 ὁσίοῦ ννὴμης ὰρχιεπισκόπου γενομένου Τῆς βασιλευοὺσης
ΤαὺΤη·ς πόλεως καὶ οὶκουμενικοῦ παΤριὰρχου γραφεῖσα 'ὶωὰννηι Τῶι Τῆς όσίας μνήμης
γενομενωι αρχιεπισκόπωι ὶὶεροσολὺμων καὶ πᾶσι Τοῖς μὴ ἐνδημοῦσι ΤηνικαῦΤα μηΤρο-

πολὶΤαις
ΤΦΪΞ σνι-ιΨὐΧΘὶ§ καὶ όμοδόξοις Τὸν σὺνδεσμον Τῆς ὰγὰπης ἐν εὶρὴνηι ΧρισΤός ό 80

θεὸς ὴμῶν ὰνωθεν δεδωκὼς κοινὰ καὶ Τὰ παρ' αῦΤῶν πραΤΤόμενα είναι δικαιοῖ. ἐπεὶ
Τοίνυν θεία Τις οὺρανόθεν γέγονε κἰνησις Τοῦ φιλοχρίσΤου λαοῦ Τῆς βασιλίδος ΤαὺΤης
πόλεως καὶ πὰνΤα Τὰ ἐκβοηθένΤα παρὶ αὺΤοῦ καὶ προσφωνηθένΤα παρ' ἐμοῦ δῆλα Τῶι
κόσμωι γεγένηΤαι, ὰναγκαῖον ἐλογισὰμην σημδιναι Τῆι σῆι θεοφιλείαι, 'ίνα Τῆι συνεργείαι
Τοῦ ὰγίου πνεὺμαΤος ΤαῦΤα γνοῦσα ἐπισφραγίσηι Τῶι λόγωι Τῆς ὰληθείας, ἐπειδὴ 35
μὰλισΤα ὴ ἐνδημοῦσα ὰγὶα σὺνοδος Τῆι αίΤὴσει πανΤός Τοῦ μοναχικοῦ ΤὰγμαΤος ἐγγρὰ-
φως Τε ωρισε και απερ ωρισε Τηι σηι ὰγιόΤηΤι διὰ Τὰχους ἐκπέμιμαι ἐσπουδὰσαμεν.

Ο [= ειοτνὶ, Ι, Ρ [ὶιπὶο ει 26]
2 θεοφιλεσΤὰΤου Ι Τὰσ Ο καὶ Ι 3 ὰνὺσομεν Ο" ὰνοίσωμεν Ι 4 αι;-τῶν Οι·

6 Τὰσ ὰγίασ - συνόδουσ Ταγῆναι Οε 1.ι_Κ1_ς καὶ πόλιν - αὺΤοῦ ΟΤΙ οτιι. ΟΜΤΛ 17 ὲπε-ερὰ-Π-ησαν
ΟΠ ἐΤρὰπησαν Ολ” κο λεχθὲιποο· καΤὰ Τό σὺνηδες Ο" Τῶ ΟΜΕ ἐν Ο" πολλῆσ Τῇσ Οι·
ει συνἑδραμεν Ονἰ μόνον ΟΜΤΙ ὡσ μόνον ΟεΛ σε μεγὰλη φωνῆ ον 26 ς οκ ιῃ Ι-Πε.
ὶωὰννου ΟΙΑ γραφεῖσα παρὰ ὶωὰννου Ρ 27 ΤαὺΤησ οιπ. Ι -Γὲ -Γὥ Ον "με .φῶς
_ Υῦνυνένωὶ Φιν- Ϊ 28 γενομένου έετιιιὶιιιιὶὶοπο ίιι ὰρχιεπισκόὶπ) τιοιι ρετεετὶρεε Ρ ΤηνικαῦΤα
στο. Ι 31 ὰνωδεν οιιι. ΟΙΑ είναι οπι. Ρ 33 Τὰ οπι. Οι -Π-ροσφωυηρἐῃα 501-ςΡ8ἰ
προσεκφωνηθένΤα ΟΜΡ έκφωνηθένΤα Οειι 34 συνεργία ΟΜ 35 ὲπισφρηισει Ρ 36 μονα.
δικοῦ ΟΜΡ
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"Αλλη ἐπιστολὴ Τοῦ αὺΤοῦ Τῆς ὰγὶας μνήμης οίκουμενικοῦ παΤριὰρχου 'ὶωὰννου ὶδικὴ ςς
γροίφεῖσνι ἙΤΓὶΦννίΦνὶ Τὥὶ Τίὶε θεόφιλοῦς μνήμης γενομένωι έπισκόπωι Τὺρου

Ὁ πὰνΤα πρὸς Τό συμφέρον θεός ὰνωθεν οὶκονομῶν καὶ νῦν Τὴν σὴν θεοσέβειαν Ρε. 4. ±
ἐν θλίψει καΤὰ Τὸν προφὴΤην πλαΤυνθεῖσαν ἐπὶ Τὴν σΤενὴν πὺλην Τῆς βασιλείας Τῶν ἔ'8ἶ3
οὺρανῶν ὰνέΤως εὶσελεὺσεσῦαι παρεσκεὺασεν. ὶδοὺ γὰρ Τοῦ οὺρανίου κινὴμαΤος καΤὰ ιι
Τῶν ὰποσΤαΤῶν Τῆς έκκλησίας πνεὺμαΤι θεοῦ γενομένου, όσοι μὲν ὰνὰξιοι ῶφθησαν Τῆς
ὰχρὰνΤου ὺπηρεσὶας Τοῦ μεγὰλου θεοῦ καὶ σωΤῆρος ὴμῶν 'ὶησοῦ ΧρισΤοῦ, κρίμοσι
αὶωνίωι ὺπεβλὴθησαν· όσοι δέ Τῆς όρθοδόξου πίσΤεως ἐρασΤαὶ ἐφὰνησαν, πολλῶι
μὰλλον διὰ Τῆς ΤοιαὺΤης κινὴσεως ἐλαμπρὺνθησαν. Τοιγαροῦν Τῆς ἐνδημοὺσης ὰγὶας
συνόδου Τῆι φιλοχρὶσΤωι καὶ βασιλίδι πόλει ἐκ διαφόρων ἑπαρχιῶν δῆλα ποιησὰσης ιν
Τὰ πραχθένΤα καΤὰ Τῶν έχθρῶν Τῆς ὰληθείας πδισι Τοῖς ὺφ' ὴμας ἀναγκαῖον ἔκρινα καὶ
Τῆι σῆι πεμφθῆναι θεοφιλείαι, ῖνα Τὰ παρ' αὺΤῶν καὶ δι' αὺΤῶν ΤυπωθἐνΤα ὰναγνοὺς
καὶ γνοὺς, όσιωΤαΤε, σὺμιμηφος καὶ όμόιρυχος έσηι καὶ κὰν όψέ ποΤε Τῶν κυκλωσὰνΤων
σε ἐχθρῶν λυΤρωθείης. ὰπανΤα Τοίνυν Τὰ πεπραγμένα καΤὰ Τῶν ἐχθρῶν Τῆς ὰληθείας
δῆλα ποιῆσαι Τοῖς όμοδόξοις εὺλαβέσΤαΤοις συλλειΤουργοῖς καὶ μοναχοῖς καὶ φιλο- ὶὶ·
χρίσΤοις λαοῖς, καθὼς ὰν συνίδηις, σποὺδασον, θεοφιλέσΤαΤε.

'ΑνΤίγραφον 'ὶωὰννου “ὶεροσολὺμων καὶ Τῶν ὺπ' αὺΤόν ἐπισκόπων πρός 'ὶωὰννην
Τόν ΚωνσΤανΤινουπόλεως

Τῶι δεσπόΤηι μου Τῶι θεοφιλεσΤὰΤωι καὶ όσιωΤὰΤωι συλλειΤουργῶι 'ίωὰννηι 80
καὶ Τῆι ἐνδημοὺσηι καΤὰ Τὴν φιλόχρισΤον ΚωνσΤανΤινοὺπολιν ὰγίαι συνόδωι 'ὶωὰννης εο
ἐλέει θεοῦ έπίσκοπος ὶὶεροσολὺμων καὶ ὴ καΤὰ Τὰς Τρεῖς ὶἹαλαισΤίνας Τελοῦσα ὺπό
Τοὺς ὰγίους ΧρισΤοῦ Τοῦ ἐπὶ πὰνΤων θεοῦ Τόπους ὰγία σὺνοδος ἐν κυρίωι χαίρειν.
Ἑπειδὴ διπλῆ Τίς ἐσΤιν ὴ Τῶν δακρὺων κίνησις, ὴ μέν πρός όδὺνην φέρουσα, ὴ δέ πρός
εὺφροσὺνην ί'ὶωσὴφ γὰρ ὁ παΤριὰρχης ὰναγνωριςόμενος Τοῖς ὰδελφοις μεγὰλα ἐξ εὺ- σοι. -ι5- 2
θυμίας ἑδὰκρυσε καὶ Παῦλός φησι Τό σκεῦος Τῆς ἐκλογῆς όΤι ὴ Τοῦ κόσμου λὺπη Ανν-9. 15
θὰναΤον καΤεργὰΞεΤαι, ὴ δέ καΤὰ Θεόν σωΤηρίαν), ένΤυχόνΤες οὺκ ὰδακρυΤὶ Τοῖς ἐπιοΤα- ει Ωω. 7ι ιο
λεῖσι παρὰ Τῆς ὺμεΤέρας ὰγιωσὺνης καὶ πραχθεῖσι θυμηδὶας ἐπλὴσθημεν, ῶσΤε ὰν ὴμας ει
εἰπεῖν μεΤὰ Τοῦ μεγὰλου προφὴΤου Δαυίδ· εὺφρὰ-νθημεν ἐπὶ Τοῖς εἰρηκόσιν ὴμῖν, εὶς Ρε- 121. Ι
οίκον κυρίου πορευσόμεθα, καὶ αῦΤη ὴ ὰλλοίωσις Τῆς δεξιᾶς Τοῦ ὺιμὶσΤου, Ρε-να Η
καὶ ἐξομολογεῖθε Τῶι θεῶι Τῶν θεῶν Τῶι ποιὴσανΤι θαυμὰσια μεγὰλα Ρε. 135. 2- ε

·. !μόνωι, όΤι είς Τόν αἰῶνα Τὸ έλεος αὺΤου καὶ Τίς λαλὴσει Τὰς δυνασΤειας Ρε- ινε. 2
Τοῦ κυρίου, ὰκουσΤὰς ποιὴσει πὰσας Τὰς αὶνέσεις αὺΤου; ὶδοὺ γὰρ ό θεός φησι ι1ιει;.3. ιι

0διὰ Τοῦ Σαμουὴλ ποιῶ Τὰ ἔργα μου ἐν Ἱερουσαλὴμ, ῶσΤε πανΤός ὰκοὺονΤος ΜΨΠΙ 107
ὴχῆσαι ὰμφόΤερα Τὰ ῶΤα αὺΤοῦ. ΤαῦΤα καὶ ἐπὶ Τῶν χρόνων Τῶν ὴμεΤέρων ει
έργωι προῆλθε. Τό γὰρ βδἐλυγμα Τῆς ἐρημὡσεως, Τό Τέρας Τὸ ὰνερυθρίασΤονΙ
Σεβῆρον φαμἐν Τόν ὰδικίαν εὶς Τό ῦιρος λαλἡσανΤα διὰ Τῶν βλασφὴμων αὺΤοῦ λόγων Ρε- Τει ὶὶ
Τῶν καΤὰ Τῆς όιγίας μεγὰλης καὶ οὶκουμενικῆς συνόδου Τῆς ἐν Χαλκηδόνι λεχθένΤων,
οὺδέ Τὴν ὰρχὴν γινωσκόμενον ὴμῖν οὺδὲ όσΤις εἴη, Τόν Τῆς Ἄνποχέων ὰδίκως καὶ Τυραν-

Ο [= ιιοι·ν], ΙΡ
1 ὶῖἰ Ον ὶιι ιός. 'ὶωὰννου οιιι, Οιν°Ρ ε γενομένωι οιπ. 1 3 ια” Ον ὶιι ιιιμ. θεο-

φίλειαν ΟΝΡ 11 πᾶσι - ἡμᾶς Ι πὰση Τῆ ἑφ' ἡμῶν ΟΡ οιιι. Λ 13 σὺμψηφοσ ΟΒΙ οὺμῳυχος Ο"ὶ'Ρ
ιιι λιπρωθείης _ ὲχθρῶν οιιι. Ι λυΤρωίὶείης] ὰ ‹.Ιεειιι·ιὶ ΙΙ Ιὶετετιισ θείησ οι 16 συμςδοὶσ οιν
17 ιβ' Οι ὶιι σης. ὰνΤὶγραφα Ι 19 Φ Ον ὶιι αις. σο φιλόχριοπον οιιι. ΟΠ οι ἐλέω
ΟΗΙ 22 Τοῦ ηι Τοῦ ΟΙ 26/27 ὰποσΤαλεῖσι ΟΙΙ 27 ὴμαε οῃ·ι_ Ον 33 ἶἦλ Οη/Έ
34 αὺΤοῦ οιιι. Ον χρόνων ΟΝΝΙΡΛ έργων Οι 35 βδἐλλυγμα Οε 37 μεγάλης] μεγὰλησ
ἑκκλησὶασ Οι' χαλκηδὡνη Ρ 38 Τόν] Τῶν Ρ -

¬-ιἔΤ?

ί

ιό
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νικῶς καὶ παρὰ πὰνΤα ἐκκλησιαοπικὸν κανόνα ὺφαρπὰσανΤα θρόνον, Τὸν καΤὰ Τόν
ΑὶγὺπΤιον ἐκεῖνον Τὸν ἐν Ταῖς ἴὶρὰξεσιν ὰνασΤαΤὼσανΤα καὶ ἐξαγαγόνπα εὶς Τὴν έρημον
Τοὺς σικαρίους ὰναθέματι ὺποβἐβληκε καὶ ἀλλόΤριον πανΤὸς ίεραΤικοῦ συλλόγου καὶ
ὰξίας καὶ πρὰγμαΤος πεποίηκε διὰ Τῆς ὺμεΤέρας μισοπονὴρου ὰγιωσὺνης. ὁ γὰρ
παρεοχηκὼς ὶίερενίαι Τῶι προφὴΤηι Τό ὰνοικοδομειν καὶ καΤασκὰπΤειν καὶ ἐκριςοῦν 8
καὶ καΤαφυΤεὺειν καὶ ΓίέΤρωι Τῶι κορυφαίωι Τῶν ὰποσΤόλων Τό λὺειν καὶ δεσμεῖν, καὶ
Τῆι κοινῆι ΤοῦΤο ἐφιλοΤιμὴσαΤο ὶερωσὺνηι. Τοὺς μέν οῦν θεοφιλεσΤὰΤους καὶ όσιω-
Τὸσονε νοναχονε Τοὺς ὑπὸ Τὴν μεγάλην εκείνην και ρσσιλιθα πόλιν οὶκοῦν-τας. ον νὴν
ὰλλὰ καὶ Τὸν φιλόχριοπον ΤαὺΤης λαόν Τοῦ καΤὰ θεόν ςἠλου ἐμακαρίσαμεν καὶ όΤι μέχρι
θανόαου διανέσΤησαν, ὥσΤε Τὸν λὺκον Τῆς 'ΑνΤιοχέων Τῆς νομῆς ὰπελὰσαι Τῶν προ- ιο
βόαων Τὸν λαθόνΤα ἑαυΤόν καὶ μείςοσιν ἐγχειρἠσανΤα ῆ καπ αὺΤὸν καὶ καΤὰ Τόν Βαλὰκ
ἐκεινον ὰρὰσασθαι πειραθένΤα δν οὺκ ὰραΤαι ὁ κὺριος. Τοιγαροῦν εὶς κεφαλὴν αὐτοῦ
Τὰ °ιἦ5 ἀραῦ "Τόνια ἐκβέβηκε καὶ ηὺλόγηΤαι ὁ νοηΤὸς 'ίσραὴλ καὶ ὰπωλεΤο μέν ό Βαλὰκ,
Τὸν όμοιον δὲ Τρόπου καὶ Βαλαὰμ ὁ μὰνΤις Τὰπίχειρα Τῶν αὺΤοῦ πρὰξεων έδέξαΤο καὶ ὰνα-
Τεθενἀῦσΐνιι καὶ Τὴν ἐκεῖσε περιμένει μεΤὰ Τοῦ δοὺλου Τοῦ όκνηροῦ καὶ πονηροῦ ποινὴν. #5
ὰλλὰ ΤαῦΤα νὲν ἔκεῖνον ὴνεῖς δὲ Τοῖς πραχθεῖσι καὶ ἐπιοΤαλεῖσι παρὰ Τῆς ὺμεΤἑρας ὰγιω-
σὶ#νὶ”ί§ Οι-ὶὀΦΡονεΞ καὶ όμόιμυχοι Τυγχὰνομεν καὶ ὰναθεμαΤἱ3ομεν πᾶσαν αίρεσιν καὶ
ΝεσΤόριον Τὸν ἀνθρωπολόσρην καὶ ΕὺΤυχέα Τὸν μαΤαιόφρονα καὶ Τόν Μὰνην καὶ Σεβῆρον
Τὸν ἀλὶ”ίἠ9ὶ0ν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Τὰ ΤοὺΤου συγγρόιμμαΤα, ἐν Ταῖς ἑαυΤῶν διανοίαις ἕχονΤες
Καὶ ἀσΙίαΞὀμει×°Φι Τὰς Τέσσαρας ὰγὶας συνόδους, Τὴν Τε Τῶν ῖῆ Τῶν ἐν Νικαἰαι συναχθένΤων 20
καΤὰ "Αρείου Τοῦ δυσωνύμου Τῶν ἐκθεμένων Τὸ ὰγιον σὺμβολον, εἰς ό έβαπΤίσθημεν καὶ
βαπ”ὶ”ίΞΟί·ὶενι καὶ Τὴν Τῶν ἦν Τῶν ἐν ΚωνσΤανΤινουπόλει καΤὰ Μακεδονίου Τοῦ πνευμαΤο-
νὰχου Τῶν Τὸ εὶρημένον ὰγιον σὺμβολον βεβαιωσὰνΤων καὶ Τὴν Τῶν διακοσίων Τῶν
ἐν Ἐφέσωι Τῶν καθελόνΤων ΝεσΤόριον Τὸν ὰνθρωπολόαρην, Τό δὲ αὺΤὸ ὰγιον σὺμ-
βολον περιπιυξαμένων, καὶ Τὴν μεγὰλην καὶ οὶκουμενικὴν σὺνοδον Τῶν χλ, φαμὲν Τῶν νο
ἐν Χαλκηδόνι συνελθόνΤων καὶ βεβαιωσόινΤων καὶ κραΤυνὰνΤων Τὸ αὐΤό ὰγιον σὺμβολον,
έῦὶσΦΡαγισὰνΤων δὲ Τὰ καΤὰ ΝεσΤορὶου Τοῦ ὰνθρωπολόσρου καὶ ὰποβαλόνΤων ΕὺΤυχέα
Τον μαλαὶὀφροναι δεχόμενοι καὶ Τὰς θεοφρὰσΤους ἐπισΤολὰς Τοῦ Τῆς ὁσίας καὶ θεοφιλοῦς
ννὶὶί-ὶὶι§ /\ἑΟνΤΦ9 Τοῦ Υενονἑνον Τῆς ὶβωμαίων ὰρχιεπισκόπου καὶ παΤριὰρχου. συν-
ευφραινόμενοι Τοίνυν ἐπὶ ΤοὺΤοις Τῆι ὺμεΤἑραι ὰγιωσὺνηι καὶ συναινοῦνΤες Τοῖς παρ' 80
ὑμῶν ἐπιοπαλεῖσι καὶ πραχθεῖσι καὶ κοινωνικοί όνΤες ὺμῖν, Τὸ προφηΤικόν ἐκεῖνο λέγομεν
λόγιον· ἑόρΤα3ε, 'ίοὺδα, Τὰς έορΤὰς σου, ὰπόδος Τῶι κυρίωι Τὰς εὺχὰς
σον» δὶὀΐι Οὐ μὴ προσθῆις Τοῦ είναι εὶς παλαίωσιν. καὶ ὴμῖν οῦν Τὰ
αὺΤὰ ΤαῦΤα συνεὺχεσθε, ὰγιὼΤαΤοι ίκοινὰ γὰρ Τὰ Τῶν ὶερέων), καὶ Τὴν ὰγίαν καὶ δε-
δοξασμένην παρθένου καὶ θεοΤόκον Μαρἰαν σὺν ὴμῖν ὶκεΤεὺσαΤε πρεσβείαν ποιὴσασθαι 85
ὑπὲρ 'Τη§ εὶρἠνιις Τῶν ὰγιωΤὰΤων ὲκκλησιῶν καὶ νίκης καὶ διαμονῆς Τοῦ εὺσεβεσΤὰΤου
καὶ γαληνοΤὰΤου ἡμῶν βασιλέως. -

Ο [= ι1οι·ν], ΙΡ
Τ παντα Ι Τὸν ΟΡ σωίοείαεὶἰεοε αιιιοιιεε Λ ιι μιοσοπονἠρου Ρ 5 έκρι Ο*

6 'Ιὸὶ 'Ιὥ Ρ 7 Τονπει Οι 11 ἐγχειρίσαισα Οι βαλαὰκ Ρ 13 νοηΤόσ ΟΡΛ νέος Ι
14/ιζὰναθεμόαιωαι ΟΙ 16 ὴμεΤέρασ Ρ 17 ὁμόιμυχοι Οι-"ΙΡ όμόιμῃφος οωχ 18 μὸρην Ρ
2ο Τιη ΟΜΎΙ Τριακοσίων δεκαοκΤῶ Ρ ἦι ὰγίων ἶιῖιν Ον/Χ συνελθόνιων Ι Η δρα..
σωνὐί-Ιον Ρ 22 Τοῦ ιιακεδονίου Οι εὺνομίσυ ΟεΛ 23-25 βεβαιωσὰνιων _ σὺμβολον οιιι. Ι
26 χαλκηδὡνη Ρ καὶ κραΤυνὰνΤων οιιι. Οει°Ρ 27 ὰποβαλλόνΤων Οι°Ι 28 καὶ θεοφιλοῦς
οιιι. Οι ει κνινωννὶ Ι ει-ι Τσε-ια οει. Ρ 35 νοιιὶνανθε ΟΤΡ ςειῃ -τον εοσερεωωων
καὶ γαληνοΤὰΤων ὴνῶν βασιλέων Ι
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ὶγπογραφαί

ίίωὰννης ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος Τῆς Καισαρέων ἐρρῶσθαί με καὶ Τῶι κυρίωι εὺα-
ρεσΤεῖν εῦχεσθε, θεοφιλέσΤαΤοι καὶ όσιὼΤαΤοι παΤέρες: _
Θεοδόσιος ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπνς Ύίὶε ΣκυθοπολιΤῶν ἐρρῶσθαὶ με καὶ Τῶι -κυρίωι Ι. ν Τσε
εὺαρεσΤεῖν εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλἐσΤαΤοι καὶ όσιὼΤαΤοι παΤέρες: _ ε

3 Ζηνόβιος ἐλέει θεοῦ ἐπισκόπος 'ίαμνίας έρρῶσθαί με καὶ Τῶι κυρίωι-εὺαρεοπεὶν
εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλἐσΤαΤοι; _

ιι 'ίωὰννης ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος Τιβεριὰδος ἐρρῶσθαί με καὶ Τῶι κυρίωι εὺαρεσΤεῖν
εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι: _
Γίολυχρόνιος ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος Ἄρεοπόλεως ἐρρῶσθαί με καὶ Τῶι κυρίωι ιο
εὺαρεσΤεῖν εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι: _

6 Προκόπιος ἐλέει θεοῦ ἐπὶσκοποε “ΓΪ9 ΝεαπολιΤῶν ἑρρῶσθαί με καὶ Τῶι κυρίωι
εὺαρεσΤεῖν εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι καὶ όσιὼΤαΤοι παΤέρες: _
ΕῦσΤὰθιος ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος 'Ανθηδόνος ἐρρῶσθαἱ με καὶ Τῶι κυρίωι εὺα-
ρεσΤεῖν εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι: _ ιε

8 ΣΤέφανος ἐλέει θεοῦ έπίσκοπος Τοῦ Μαιουμὰ Ἄσκὰλωνος έρρῶσθαί με καὶ Τῶι
κυρίωι εὺαρεσΤεῖν εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι καὶ όσιὼΤαΤοι παΤέρες: _
ὶ”ίέΤρος ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος Ἐλοὺσης ἐρρῶσθαί με καὶ Τῶι κυρίωι εὺαρεσΤεῖν
εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι καὶ ὁσιὡΤαΤοι παΤέρες: _
Μαρκελλῖνος έπίσκοπος Νεοκαισαρείας έρρῶσθαὶ με καὶ Τῶι κυρίωι εὺαρεσΤεῖν μι
εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι καὶ όσιὡΤοποι παΤέρες: _
Γρηγόριος ἐπὶσκοπος Ἐλευθεροπόλεως ἐρρῶσθαί με καὶ Τῶι κυρίωι εὺαρεσΤεῖν
εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι καὶ όσιὼΤαΤοι παΤέρες: _
' ίωὰννης ἐλέει θεοῦ έπίσκοπος ' ίεριχοὺνΤων ἐρρῶσθαὶ με καὶ Τῶι κυρίωι εὺαρεσΤεῖν
εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι καὶ όσιωΤαΤοι παΤέρες: _ εε
'ΑνΤὼνιος ἐπὶσκοπος Τῆς Ἄσκόιλωνος ἐρρῶσθαί με καὶ Τῶι κυρίωι εὺαρεσΤεῖν
εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι: _
“ίωὰννης έπίσκοπος Μονοίδος έρρῶσθαἱ με καὶ Τῶι κυρίωι εὺαρεσΤεῖν εῦχεσθε,
δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι καί όσιὼΤαΤοι πατέρες: _

15 ὶ-ὶαῦλος ἐλέει θεοῦ ὲιτὶσκοπος Πέλλης ἐρρῶσθαί με καὶ Τῶι κυρίωι εῦαρεσΤεῖν εν
εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέοΤαΤοι καὶ όσιὼΤαΤοι παΤέρες: _

Τε 'Άλφιος ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος Συκομαςόνος ἐρρῶσθαί με καὶ Τῶι κυρὶωι εὺαρεσΤεῖν
εῦχεσθε δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι καὶ όσιὼΤαΤοι παΤέρες: _

Ό 5 να
Ρ

ιν Βὰσσης ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος ΚαπεΤωλιὰδος ἐρρῶσθαὶ με και Τῶι κυρίωι ευαρεσΤειν
ί εεεῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλὲοΤαΤοι καὶ όσιωΤαΤοι παΤέρες: _

18 Τὶροκόπιος ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος Μαιουμδι Γαςης έρρωσθαί με καὶ Τῶι κυρίωι
εὺαρεσΤεῖν εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι καὶ όσιὼΤαΤοι παΤέρες: _

Ρ ιιο 'ὶσίδωρος ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος Τῆς Ζωορηνῶν έρρῶσθαι με και Τῶι κυρίωι
εὺαρεοπεὶν εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι καὶ όσιὡΤαΤοι παΤέρες: _
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Ο [= ειιπνὶ, ΙΡ
Τ αί ὺπογραφαί Οε οιτι. ΟΤΙ 2 ἐλέω Οι°Ι ὶιιιὶο ει ιι, ιιεεμιο ὶιεὶ ρ. δο, εςι ἐλέει θεοῦ εοιπροι·

οιιι. Οελ ιι.. 6 έλέω Ι ὶιιόο ει ιι ιιεσιιε ειεὶ ρ. Βο, 29 ροεὶ: έρρῶσθαι με καὶ ιιὶὶιὶὶ ὶιιιὶιοέ ιιίεί Τὰλοιπὰ ΟΠΑ
5 δεσπόΤαι Ι δεσπόΤαι καὶ ΟΝΡ οιιι. Ον 6 ίαμνίασ ΟΜΙΡΛ ὶαιινείασ [ὶαμνίασ Οι] καὶ οὶ λοιποί ίλοιποὶ
έρρῶσθαι ὴμᾶσ καὶ Τῶ κῶ εὺαρεστεῖν εῦχεσθε δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι Ι] ΟιΙ 8_8ο, ςο οπι. ΟΙΙ
ιο ὰρεωπόλεωσ Οι Τ2. Τς ροεὶ; ιι. 15 οοὶὶ. Θεό Ιϋ ναινννἄ Οι μαϊαμα Οι°Ρ μαίμα 0"
2ο Νεοκαισαρείας] ιιίιὶμιτι ειιιίιὶσιιιιτιι ρτο Διοκαισαρεὶας 26 ὰνΤωνῖνοσ Ο" 30 πέλησ Οὶ
32 ὰλφειόσ Οθ 54 βὰσσοσ Ον 56 μαιουμδι Ο" ιιαίμἄ Ον? με οιιι. Ον 58 Τῆς 0ι°ν-.
ΟΝΡΛ Ξωωρηνῶν ΟΝΡ

Τ:



Μ ῖίίὶἰ 1ο7ιφ

Εν ιης

81

8ο οοι.1.εα11ο ειιεει.-ιιιιιοκ 5

20 Οὺὰλης ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος Τῶν Τίαρεμβολῶν ἐρρῶσθαί με καὶ Τῶι κυρίωι
εὺαρεσΤεῖν εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι καὶ όσιὡΤαΤοι παΤέρες: _

21 ὶ”ίέΤρος ἐλέει θεοῦ έπίσκοπος Φαινοῦς ἐρρῶσθαί με καὶ Τῶι κυρίωι εὺαρεσΤεῖν
εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι καὶ όσιὡΤαΤοι παΤέρες: _

22 Ἑπιφὰνιος ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος 'Ραφίας ἐρρῶσθαί με καὶ Τῶι κυρίωι εὺαρεσΤεῖν ιι
εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι καὶ όσιὡΤαΤοι παΤέρες: _

ες 'Ηλίας ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος 'ίόππης ἐρρῶσθαί με καὶ Τῶι κυρίωι εὺαρεστεῖν
εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι καὶ όσιὼΤαΤοι παΤέρες: _

2-ι ι>ιιιεεΤνΤνε ἐείεοοεοε Τν .-ιοίν όιινε 1·ι-ιιιιιὸιι ιειιιιοεπιλε Με καὶ Τὰ λοιπὰ διὰ
ὶρωι-ὶαικῶν γραμμόαων: _ 10

25 Πρνκὁπιοε ἐπίσκοπος 'ΑμαθοὺνΤων έρρῶσθαί με καὶ Τῶι κυρίωι εὺαρεσΤεῖν
εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλἐσΤαΤοι καὶ όσιὼΤαΤοι παΤέρες: _

26 Σολομὼν ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος 'Αβίλης ὲρρῶσθαί με καὶ Τῶι κυρὶωι εὺαρεσΤεῖν
εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι καὶ όσιὡΤαΤοι παΤέρες: -

εν Κόνων ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος "ίππων ἐρρῶσθαἰ με καὶ Τῶι κυρίωι εὺαρεσΤεῖν ιι
εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι καὶ όσιώΤαΤοι παΤέρες: _
^εὁυ”Ιὶ0Ξ ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος Σωςοὺσης ὲρρῶσθαί με καὶ Τῶι κυρίωι εὺαρεσΤεῖν
εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλεσΤαΤοι καὶ όσιὡΤατοι παΤέρες: _

εν Ἄμβρίλλιος ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος Τῆς Γοηαίων ἐρρῶσθαί με καὶ Τῶι κυρίωι
εὐαρεσΤεῖν εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι καὶ όσιώΤαΤοι παΤέρες: _ εν

30 ΣΤέφανος ἐλέει θεοῦ έπἱσκοπος 'Ορὰων ἐρρῶσθαί με καὶ Τῶι κυρἰωι εὺαρεσΤεῖν
εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι καὶ ὁσιωΤαΤοι παΤέρες: _

31 Μέγας ἐλέει θεοῦ ἐπὶσκοπος Τῆς Μαξιμιανουπολπῶυ ἐρρῶσθαί με καὶ Τῶι κυρίωι
εὺαρεσΤεῖν εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι καὶ όσιωΤαΤοι παΤέρες: _

32 Γρηγόριος ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος Βακὰθας ἐρρῶσθαί με καὶ Τῶι κυρίωι εὺαρεσΤεῖν εε
εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλἑοΤαΤοι καὶ ὸσιὼΤαΤοι παΤέρες: _

33 Βαρωχιος ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος Δώρων έρρῶσθαἰ με καὶ Τῶι κυρίωι εὺαρεσΤεῖν
εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι καὶ όσιὼΤαΤοι παΤέρες: _

34 Ἄπολλὡνιος ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος Τῆς ΔιοσπολιΤῶν ἐρρῶσθαί με καὶ Τῶι κυρίωι
εὺαρεσΤεῖν εῦχεσθε, δεσπόΤαι θεοφιλέσΤαΤοι καὶ ὁσιὡΤαΤοι παΤέρες: _ ειν

28

ἘπισΤολὴ 'Επιφανίου ἐπισκόπου Τὺρου καὶ Τῶν ὺπ' αὺΤόν πρός Τὴν ἐνδημοῦσαν ἐν
ΚωνσΤανΤινουπόλει σὺνοδον

Τοῖς πὰνΤα θεοφιλεσΤὰΤοις καὶ όσιωΤὰΤοις ὰδελφοῖς καὶ συλλειΤουργοῖς Θεοφίλωι
Βασιλίσκωι Μαρκιανῶι καὶ πὰσηι Τῆι ένδημοὺσηι καΤὰ Τὴν βασιλίδα καὶ φιλόχρισΤον
πόλιν θεοῦ χὰριΤι ὰγίαι συνόδωι Ἑπιφὰνιος καὶ οί ὺπ' αὺΤόν έπίσκοποι ἐν κυρίωι χαίρειν. εε
ΕθλΦΥηΤὸ5 ὁ θεὸς ὁ Τῆς εὶρήνης κύριος, ός έπέσΤησεν ὴμῖν Τὸ Τίμιον γρὰμμα Τῆς ὑμῶν
ὰγιωσὺνης οῦΤω πανΤαχόθεν διαλὰμπον περί Τε Τόν πνευμαΤικὸν Ξῆλον καὶ Τοὺς ὺπἐρ
Τῆς ὰληθείαε ἀγῶνας καὶ περὶ Τὸ κήρυγμα Τῆς όρθοδόξου πίσΤεως, ὰ δεῖ πὰνΤα λαβεῖν
ἔν αῦΐὥὶ σϋνΠΥι-ιένα πρός θεμέλιον καὶ βἀθθθν ἀθί-ὶαΥἐ5 Τῆς εὶρήνης Τῶν ὰγιωΤὰΤων
έκκλησιῶν καὶ Τῶν ἐν αὺΤαῖς ὰρχιερέων καὶ Τῶν ἐν έκὰσΤηι πόλει πισΤῶν καὶ Τὴν όρθὴν ιο

Ο [£ὶ0, 1' ίὶἰίόθ 3 31), ν], Ι [ὶῃςὶθ ςς 311 Ρ

3 Φενωο' ΟΡ 9. 1ο οπι. ΟΠΡΛ 9 ι°ιιΕ8ΤνΤνε ευερεεενιπ, εοεὶ οιιιοιιόετὶο ίειοετειι
Τιιινὁιι Οθ ἐνκοῃιλν Οθ 13 ὰβέλησ Οθ 15· 16 Ροἐἐ Ι7ι 18 οοΙΙ.Οιι/Χ 1ςι κυρίλιοσ
Ον ῦγνἰίίιιε Λ Τῆς οιιι. ΟΦ 24 εῦχεσθε οιπ. Ον 29 ὰπωλὼνιοσ Ρ διοπολιΤῶν ΟΥΡ
31 ένδὶὶί-ὶουσαν οὶῦ- ΙΛ 32 σὺνοδον οιιι. Οιι°·°Ρ 33 ἦῖ Οθ ἰτι αις., ὶιιεοτ. Οι· ·ιι·ὰνΤα οιιι. Ρ
34 μαρκιανῶ βασιλίοκω ΟΝΡ 37 διαλὰμπων Οι ιιο ἐνε ΟΓΙ οπι. Οιιει-ΡΑ



31 ΕΡΙΞΤΨΕΑ ΕΡΙΡΗΑΝΠ ΕΡΙΘΟΟΡΙ ΤΥΚἙ [Α. 518] ὶἔἱ

όμολογὶαν περιπΤνσσομἑνων, όαην δὲ ποιεῖΤαὶ καὶ Τόὁν θεὶων κανόνων ἐπιμἑλειαν ἐξ ὥν
Τόν καΤ” οὺδἑνα Τρόπον ῆ χρόνον ότσπασότμενον Τὴν πρὸς Τὴν αγὶαν καθολικῆν καὶ ό:ποσΤο-
λικὴν ἐκκληαἰαν κοινωνὶαν ῆ Τὴν όρθόδοξον Τιμὴο·ανΤα πίαΤιν, Τὥι δὲ θρόνωι Τῆς ἌνΤι-
οχἑων ὰποσΤολικῆς ἐκκλησὶας ἐπιπηδἠσανΤα Τὺραννικὥς ό:ναθἐμαΤι προσὴλωσε γὺμνόν ιι
εἶναι ἀποφηναμενον πανΤός πρό:γμαΤος ὀνόματος αξίας ἐνεργεὶας Χριοπιανὥι ῆ ῖεραΤικὥι ες Ρ_ 64,
ὰρμ.οΞοὺσης ῆ αρμόσαι δυναμἐνης καὶ ἀλλὸΤριον Τῆς θείας κοινωνίας καΤόι Τοὺς θεὶοὺς κα- “#26
νόνας αὺΤόν καΤασΤῆσαν. καὶ γὰρ ῆν ακόλονθον σννἑπεσθαι Τῆι Των όεχρὰντων
εὺαγγελὶων θεὶαι διδασκαλἱαι καθ” ῆν φησιν ὁ κὺριος Τοὺς δοκουν·ι·ας ἐν ἑαὺΤοῖς ἔχειν Τι Μι. Τ3, πε.
καὶ ΤοὺΤοὺ πόὶνΤως ἀφαιρεῖσθαι καὶ Τοῖς ἔχονσιν ἐκ δικαιοσύνης προσΤὶθεσθαι. Τῆς 25· 29
οὺν δικαὶας ἐξ ὺμὥν κατακρἱσεως ἐπαξιος ὥφθη ΣεβηΡΘ€ ὁ δὺσσεβῆς πρός βλασφημὶαν Μ ΨΙΠ ιοῖς
αμα καὶ ο·ὺκοφανΤἱαν ὀξὺνας ῆν ἔχει γλ‹ῖ›ΤΤαν καΤὰ Τῆς μεγαλης καὶ οῖκονμενικῆς σννὸδον ιι
Τῆς ἐν Χαλκηδόνι σννελθοὺσης καὶ δικαιὥν ἑανΤὸν ἐξ όὶσεβοῦς φρονὴμαΤος καὶ πονηρός
προαιρἑσεως. ὰλλ' ἡ Τοὕ δεσπόΤον θεοϋ καὶ σωΤῆρος ὴμὥν “ὶησοῦ Χριστοῦ δὺναμις
Τοῦ Τῆς ἐκκλησὶας λειμὥνος αὺΤὸν ἑξὴλασε δικαὶαι ψῆφωι Τῆς ἐν ὺμῖν Τοῖς θεοφιλἑσι δια-
λαμψασης πνενμαΤικῆς χόὶριΤος, πρὸς ῆν σὺγκαΤαΤιθἐμενοι σὺμῳηφοι γινόμεθα Τοὺς κι
αὺΤοὺς δεσμοὺς ἐπκμἑρονΤες ἐπ' ἐκεῖνον, οὺς καὶ Τὸ Τὶιιιυν γραμμα Τῆς ὺμε-τέρας ὁσιόΤηΤος
ἑπόὶγει κανονικὥς. Τὶς γὰρ ὰρκἐσει λόγος εἰς απαρίθμησιν ὥν ἐκεῖνος ἐξἡμαρπν εὶς
ἐνανΤὶωσιν Τῶν θεἱων κανόνων καὶ Τῆς ἐκκλησιαοπικῆς εὺΤαξὶας Τὴν όφρὺν όενασπόισας εὶς
ἀλαΞονεὶαν καὶ κομπός ἐν Τοῖς ἀναθἑμασι φαινόμενος ἐν ὁμιλἱαις καὶ συγγρὰμμασιν ὰσεβἐσι
καΤὰ Τὥν ὰγίων παΤἐρων, Το δὲ γε ἀληθἐσΤερον καΤ' αὺΤῆς Τῆς πνεὺμα·ι·ικῆς διδασκαλίας κι
Τῶν θεσπεσὶων αποστόλων αὺΤὸς καθ' ἑο:υΤοϋ πρὸς ἔλεγχον καθισΤἀμενος ἐν ὁιπασιν οῖς
γἑγραφε μαΤαὶοις λόγοις. καὶ γὰρ προσἡκει Τοὺς ἐγκειμἐνοὺς αὶρὲσει δὺσσεβεῖ καὶ Τόν
νουν ΤεΤαραχθαι καὶ μηδὲ διαρκεῖν ἄχρι πανΤὸς σνγκαλὺπΤειν όπερ ἔχοὺσι νόσημα καΤε- 1. ν ιηο
σθίον αὺΤὥν Τὴν διότνοιαν. ὰλλ' οὺκ ῆν οὺΤως Τολμηρός, ὥσΤε καὶ δεσμὸν ἐπιθεῖναι
ἐξ αὺθενΤὶας χωρὶΞονΤα Τῆς θείας κοινωνίας κληρικοὺς ἄλλων πόλεων, μηδὲ γνώμης μηδὲ εε
σὺναινἑσεως μεΤἑχων Τῶν αὺΤὥν ἐπισκόπων; Τὶ δὲ; οὺ Τεθαρρηκε Τοὺς καταδεδεμἐνοὺς
κανονικὥς ἀλλοΤρὶονς κληρικοὺς ἐκ Τὥν οἰκεὶων ἐπισκοπὥν προσρὺὲνΤας αὺΤὥι καὶ
Τὸ ψὺχοφθόρον ὺπαλειφθὲνΤας παρ' αὺΤοϋ κἡ ρυγμα προσειληφἑναι πρός Τὴν ἑαὺΤοϋ κοι-
νωνὶαν καὶ δὶχα Τῆς παρὰ Τοῦ καΤαδἡσαν·ι·ος ὰφὲσεως ἐιΤιΤρἐψαι Ταῖς ἐκκλησιασπκαῖς
λειΤοὺργἰαις ὺπηρεΤεῖν; ἑκἑπερον δὲ ΤοὺΤων πἑπραχε καΤὰ Τὴν Τνρἱων. ὰλλ' οὺ Τοὺς ιιο
μεΤειληφόΤας ἀξὶας πρεσβιπἐρων ὰνΤιΤιθἐνΤας μὲν αὺπῖὁι Τὴν ἀρχὴν κενοφωνουν·ι·ι Τὴν
ότσεβῆ διδασκαλίαν, ὺσΤερον δὲ σὺμπεσόνΤας αὺπῖιι παρεσκεὺασεν ἐν Τῶι σχὴματι Τῆς
διακονίας λειΤονργεῖν, ἀθἑσμως αὺΤοὺς Τῆς Των πρεσβιπὲρων Τιμῆς ὰςρελὸμενος, ἐπειδὴ
μὴ ΤόΤε Τόν αὺΤοὺς χειροΤον·ἡσανΤα σκελἰσας ῆν σὺγκαΤαθἑσθαι Ταῖς ὰσεβἑσιν αὺΤου
διδασκαλὶαις, καὶ προφόὶσει ΤοὺΤον Τὴν ἐππεθεῖσαν παρ' αὺΤου χειρατονὶαν ἐξελόμενος; εε
δ δὴ γεγἑνηΤαι παρ' αὺΤου καΤα Τὴν Ἄρκηνὥν. πρὸς δὲ ΤοὺΤοις οὺκ ῆν ἐπεκΤεἱνων
Τα Τῆς αὺΤοῦ θρασὺΤηΤος καὶ παραχαρόιΤΤων Τοὺς θεἰονς κανόνας, ἐν αλλοΤρἱαις παροι-
κἱαις προχειρηόμενος ποΤὲ μὲν χωρεπισκόπονς, ότλλστε δὲ παραμοναρὶονς, πισΤεὺων
ὶκανὥς ἔχειν ὰπομότχεσθαι καὶ διαλὺειν Τὰ παρα Τὥν θείων κανόνων ὡρισμἐνα δὶκαια Τοῖς

Ο [= ο.οτν], ΙΡ
2 χρόνον η Τρόπου ῖ 5 αὶρεπκῶ Ον 7 αὺπῖὁν ΟΝΡ 8 ἦ ΟΡΛ χα Ι 9 Τοὺ-

Τον ΟΜΨΙΡ ΤοῦΤο ΟΒΛ ὶο ἐπαξὶωσ Ον 11 Τῆσ ὰγὶασ Ο°Λ ια χαλκηδὼνη Ρ αὺ·ι·ὀν
ΟΝΡ 14 ἑξἑλασε Οι 15 σνγκαΤαΤιθἐμεθα ΟΝΡ σὺνψηφοι Ι καὶ σὺμψηῳοι ΟΡΛ 17 κοι-
νωνικιῖισ ΟΝΡ ὰπαρίθμισιν Οι' ·ηναρΤεν Ο" το κόμποσ ΟΒΝΡΛ [ιὶσιιεειὶε 5. ο. Ιπετιιε] κομιμόσ ΟΙΙ
οι ἑαντου Ι ἑαὺΤόν ΟΡ οκ/ος ἐξ αὺθειαὶας ἐπιθεῖναι ΟΜΥΡ 26 ι-ιεΤἐχων Τῶν ΟΜι°ΙΡ μεΤεχόνΤων 00
27 ἑπιοκοπὅιν Ι ἐπισκόπων ΟΡ 28 Τὸ ΟΗΠΡ πρὸσ Τὸ Οιὶ προσειληφἐναι ΟΠ πρσσληῳθὲιπασ
Οωνίὶ προσλειοθὲνΤαο· Ρ 30 λειτονργίαισ οι·ι·ι. ΟΙ πἑπνωςε Οὶὶ ἀλλ' σὺ ΟΒΗΙΡ ὰλλὰ καὶ
ΟΕΛ 35 καὶ οτιι. ΙΛ 38 πιστεὺειν Οι'

Λοικ οοοοὶὶὶοῃὶσι οοοιπιιοιιἱνστνιιι. Τοω. ΠΙ Η
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ἑπισκόποις; ΤοὺΤων εὶς μαρΤνρὶαν ἔσΤι λαβεῖν Τὴν ΤριπολιΤὥν καὶ πάλιν Τὴν Ἄρκηνὥν.
φαἱνεΤαι δὲ Τολμὴσας ὲπιΤρἐψαι χειρατονεῖν ἐπισκόπωι'καΤὰ Τὴν ἐνορἱαν ἑΤἐρας πόλεως,
ῆς ἔΤι περιῆν ό ΤαὺΤης ἑπισκοπὥν· ὺπονργὸς δ” ὲγεγόνει ΤοὺΤωι ΣΤἐφανος ὁ Τῆς ὶορθω-
σιἐων επίσκοπος Τολμὴσας χειροΤονἰαν ἐπιθεῖναι κα-τὰ Τὴν ἐνορὶαν Τῆς Ἄνςταραδἑων
ἔΤι περιὀνΤος Θεοδοσίου Τοῦ Τῆς θεοφιλοῦς μνήμης ἐπισκοπὴσανΤος Τὴν εὶρημἐνην πόλιν. ε
Τὶ δ' αν φαὶηιιεν καὶ πρός Τὸ διαβοηθὲν καθ” όλον ως εἰπεῖν Τὸν κὺκλον Τῆς γῆς, εἴγε ἄρα
πρὸς ἀλὴθειόιν ἐοΤιν, όΤι ·περιεὶλεΤο Τὴν αὺΤὀ5ι δεδοιιἐνην χειροΤονἰαν πρεσβὺΤἐρον παρα
Τῶν σχισμαΤικῶν ἐξ ἑΤἑρων παλιν αὺΤὸς μεΤασχεῖν Τῆς χειροΤονὶας; Τό δὲ πἑπραχεν ἐν

Ν ΉΙΙ :ι‹η8 απονδῆι καΤεπειγὀμενος δραξασθαι Τοῦ λογικοῦ Ττοιμνὶον Τῆς ἌνΤιόχον καὶ παοης
όιλλη§ ὲκΚληϋὶα5 ὀνθοδὀξον καὶ μεΤαγαγεῖν ἐπὶ ἀπωλεὶαι Τῆι βδελυκΤῆι καὶ μνσαραι 10
Ψωνῆὶ Φεροὺσηι σκὡληκας ἐξ ὥν αὺΤὸς ἐθησαὺρισε καθ' ἑανΤοῦ μηδὲν ὺγιὲς ὴ γοῦν ὀρθὸν
°π9ὸ5 Τὴν ὁρθὀδοξον πὶσΤιν φθεγγὀμενος. ἀλλ, ἔοΤι Τῶν ἑσπιλωμἐνων αῦΤὥι πρόιξεων
ὶῖαὶ Ή'ΕἶὸΞ Τοὺς ἑρανισθἐνΤας παρ' αὺΤοῦ Τὸ φιλόΤιμον, διπλῆς ἐνΤεῦθεν ὲξνφαινομἐνης Τῆς
αι-ὶαΡΤὶα9 καὶ πρὸς Τὴν χεὶρω καΤόικρισιν αὺΤὸν περιισΤώσης. πρὥΤον μὲν γὰρ ὴ
σνλλογὴ Τοῦ χρυσίον Τῶν ἑκκλησιασΤικὥν πραγματων Τῆς 'ΑνΤιόχον λνμαινο- Τε
νὲνων καὶ οπαθωμἐνων καὶ πρὸς ανίαΤον ἐπανὀρθωσιν καθισΤαμἐνων ἐγίνεΤο· δεὺΤερον
οτ” 'ΓΟΪΞ ἐκ Τὥν ἐρἀνων σιΤι3οι.ιἐνοις ἐπεΤαΤΤεΤο πᾶσαν ἐξανισΤᾶν Ταραχὴν καὶ πανΤα
θορνβον διασκεδαςειν ἔν Τε Ταῖς Τῶν πόλεων ἐκκλησὶαις καὶ Τοῖς ἐγκεκλεισμἐνοις ἐν μονασΤη-
ΡΙΟΙΞΙ καὶ σπἐρμαΤα σχισμόαων διερραἱνεΤο παρ, αὺΤὥν. πρὸς ό δὴ λαβεῖν ἔσΤιν
Ενε×ΡΥω§ ἀΐιῦναχόμενον αὺΤὸν καὶ Ταῖς προσφωνηΤικαῖς ἐν Τοῖς ἀχρανΤοις εὺαγγελἰοις εν
θεὶαιε δὶδασκαλὶαδ Τοῦ μεγαλου θεοῦ καὶ σωΤῆρος ὴμὥν 'ὶησοῦ ΧρισΤοῦ κηρὺΤΤονΤος

Ι-· ν Π37 μὲν αὐΐοϋ Τὴν εὶρὴνην καὶ ΤαὺΤην ἑπι3ηΤεῖν, Τὰ σκάνδαλα δὲ βδελὺΤΤεσθαι καὶ Τὸν ΤοὺΤων
Με ΤΘ, ε· αὶλὶον εὶ5 αὶρεσιν βαλεῖν Τοῦ κοααδῆσαι πρὸς Τὥι Τραχὴλωι λίθον μὺλίΤην καὶ βυθὶσαι

κατα Τὸ γραφικὸν ἑανΤὀν. ἀλλὰ ΤαῦΤα μὲν ἐρασμια Σεβὴρωι Τῶι δὺσσεβεῖ, Τὸ δὲ Τῆς
εἰΡηνὶι§ χρῆιια πανΤελὥς αποφεύγει. καὶ Τὸ μὲν καθ' ἔκασΤον εἰ διεξελθεῖν πειραθείημεν, εε
ἀΤελενΤηΤος ὴμῖν ὁ λόγος ἔσΤαι· πλὴν ΤαῦΤα καΤαλἐξανΤες καὶ Τὸ πλῆθος Τὥν παρα-
λελεὶμνενων ἄλλ0ι5 ἀφηγεῖσθαι σὺγχωρὴσανΤες, καθάπερ εῖρἠκαμεν, ὁμόφρονες ὺμῖν Τοῖς
θεοφὶλἑσὶ Υεγοναμεν ἐφαπαξ Τοῖς ἑπντιμἱοις οῖς αὺΤὸν εἰκὀΤως καΤεδὴσαΤε, ἐπιΤεθεὶκαμεν
δὲ Τρν ὶσον όρον καθελὀνΤες καὶ ἀναθἐμαΤι καΤαδἠσανΤες καὶ 'ὶωαννην Τινὰ παραμοναριον
καΤα Τον πανσεπΤον οῖκον Τῆς αγίας ενδόξου θεοΤὀι‹ον καὶ ἀειπαρθὲνον Μαρὶας Τὸν σο
δὶαὶἶείμεὶὶον καλα “Γην Τννὶων ιιενιφανῆ νηΤρὀπολιν, εὺρηκὀΤες αὺΤὸν ἐν ὺποκρὶσει καὶ
κἦπα δολον ἡμῖν Φ'νλλειΤ0νργὴσανΤα καὶ Τῆς θεἱα5 νεΤασχὀνΤα κοινωνίας, ἐξ ων ΤοῦΤο
δη 'ὶὶ”ΡαΤ'"×ἶν καὶ σνλλεὶ'ΓονΡΥὸ5 ὴνὥν Τνγχανων καΤὰ Τὸ λεληθὸς Τοῖς σχισμοσικοῖς δια-
λεγομενοἐ αμεσως ἔδραμεν ἑκονΤὶ καΤὰ Τὴν 'ΑνΤιὀχον καὶ Σεβἡρωι Τῶι δὺσσεβεῖ προσ.
ριιμας ἑανΤον ἀ·ιΤεσΤη μεν Τῆς ὀρθοδόξοὺ πὶσΤεως, ἐκείνωι δὲ συνεκοινὼνησε περὶ Τε Τὸ το
δειὶμονὶωῦεε ανΤοὺ φρόνημα καὶ Τοὺς ἀσεβεῖς όιναθεμοαισμοὺς καΤὰ Τῶν ὰγἰων ἡμῶν ·ῃ-α..
Τερων και Της Τιμιας ἐπισΤολῆς Τοῦ Τῆς ὁσἱας μνήμης ΛἑονΤος Τοῦ Τῆς 'Ρωμαἰων γενομένου
αΡΧὶε”πὶσκο”ῃ”ονι οὶκεὶαὶ Χεὶρὶ “ΐαυλα σνΥΥΡαΨἀὶ-ὶεν03 καὶ κοαασφαλισόιμενος ἐκεῖνον· προς

Ο [= ειοι·ν], ΙΡ
3 'ὶαϋῦισ ὲπὶσκονὥν ΟΡ ἔ'Π'ὶσκΦ°Π'09 Ι δὲ Υἑγονε Ο" 3|ιι ὀρθοσιαίων Ον Τι. ἑπιθῆναι Ον

ἀνταραδαἱων Ον 7 τοωρεενὶ όΤιπερ εἴλεΤο (μεΤὰ) ηικπὶ αεωρἰι Λ περςείλα-γο ΟΤΤΡ -Π-ρΕσ_
βιπἑρω Οκ 8 σχημοπικῶν ΟΝΡ αὺ·ι·ὁς Ι αὺΤῆσ ΟΡΛ Το Τη οιιῃχ Τῆ 8ὲ οιιεησ βΰελ-
λνκΐη Ο" Η Φενοὐνιισ Ρ καθ' ἑΤοϋ Οι· Τ 12 μετὰ Τῶν 1 κι πεειιωὡνησ 1 πανιωὼσὴσ ον
16 σπαθιςομἐνων ΟΡ ἑπανόρθωσιν ΟΜνΡ|\ καΤἀσΤασιν ΟΪΙ, εοι·ὶρεει·ὶιι·ι ὰνιόαων πρὸσ ἑπανόρθωαιν
ὲγὲυεΤο Ι 18 διακεὺόηειν ΟΜΡ Το σχιμόπων Οκ εε βΒελλὺΤΤεσθαι Ον; -ών] Τῶν Ρ
ες βαλεῖν Τοῦ Ι λαβεῖν Τό ΟΡ μὺλικὸν ΟΠ βνθῆσαι Ον 24 κα-τὰ Τὸ γραφςκὸν Πω- 1
Τὥ Οι' 28 ειιιὶο εὶιιε ροεὶ: Τοῖς ἐπιΤιμὶοις οτὶτὶὶεὶοτὶπι σὺναινἑσαντες εὶιιο ὶειὶο εμὶὶη ΟΙΞ ΟΙ-ῃ_ ον
31 Τὥυ 'ὶνΡὶωὶὶ Ο” 32/33 δὴ Ύουλο 0ὶ”Ρ 33 ὴμῖν Ο®^ σΧηναΤικοῖσ Οι' 34 ἔδραμον Ρ
35 Τῶ Ρ 38 ἀσῳαλισἀμενοσ ΟΜΡ .



ςὶ ι:ι>ιεΤνι.Α ενιιπιλκιι Τνκι μι.. ςιει 83

δὲ ΤοὺΤοις, όΤι καΤὰ Τὴν Τνρίων ἐπανελθὼν παραδἑδωκε Τοῖς σχισμαΤικοῖς Τὸν εὺκΤὴριον
οἶκον Τῆς θεοΤόκον καθεσΤῶΤα Τοῖς από Τῆς πόλεως ὲκκλησίαν, ἐν αὺΤῶι Τολμὴσας καὶ
παρασμνάξεις καὶ παραφωΤὶσμαΤα πληρῶσαι καὶ δοῦναι ΤοῦΤο σπέρμα μεγάλης Ταραχῆς ὶ

ι ι ιι Τ Τ ± ι· ι ΙΤῶι πισΤοΤόιΤωι λαῶι Τῆς πόλεως, όρῶνΤι Το καΤα μηδενα χρονον γεγονος, εκ δυο Τοπων
Τῶν νεοφωΤίσΤων φαίνεσθαι Τὰς προελεὺσεις ἐνανΤίως ἐχόνΤων άλλὴλοις, καὶ πολἐμονς ε
καὶ θορὺβονς διασκεδάςων καΤά Τε Τῆς άγιωΤόιΤης ὴμῶν ὲιςκλησίαε και -τοϋ -πισ-ι-Ο-ὶ·όῃ·ου
λαοῦ Τῆς πόλεως, ῶν ἔλεγχος Τα πεπραγμένα καΤὰ Τό δικασΤὴριον. ἑφ' οῖς ὁ Τίμιος
οπαὺρὸς ἑλιθάσθη παρὰ Τῶν ἑμφωλεμόνΤων σὺν αῦΤῶι καΤὰ Τὸν εὺκΤὴριον οίκον Τὸν προ- Μ Υ111 Τοπ;
δηλωθἐνΤα Τῆς θεοΤόκον καὶ Τινὲς Τοῦ πλήθους Τῶν ΧρισΤιανῶν καὶ Τῶν εὺλαβεσΤάΤων
κληρικῶν πληγάδες γεγόνασι. συνέβη δὲ κἀμὲ Τὸν Τῆς Τυρίων ἐπίσκοπον ἄχρι θα- ιν
νάΤοὺ κινδννεῦσαι δι' ῶν αὺΤὸς μεΤά γε Τῶν σννόνΤων αὺΤῶι θαναΤηφόρους ἐξὴρΤυεν ἐπι-
βονλάς. ὥσΤε δὲ μηδὲν ἐλλειιμαι Τῶν δεόνΤων, καὶ Τὰ πεπραγμένα παρὰ Τῆς ὺμῶν
ὁσιόΤηΤος διὴλθομεν ἐπ' εκκλησίας Τοῖς ἀπὸ Τοῦ κλὴρου καὶ Τῶι πισΤοΤάΤωι λαῶι Τῆς
πόλεως καὶ πνεὺμαΤικὴν ὰναδησάμενοι πανὴγυριν εὺχάριοΤον αφὴκαμεν φωνὴν Τῶι
δεσπόΤηι θεῶι καὶ σωΤῆρι Τῶν όλων Ἰησοῦ ΧρισΤῶι καὶ Τῶι πανευσεβεῖ καὶ κραΤίσΤωι ιν
ὴμῶν βασιλει καὶ Τῆι πισΤοΤάΤηι βασιλίδι καὶ Τῶι όσιωΤάΤωι παΤριάρχηι Τῆς βασιλευ-
οὺσης καὶ Τοῖς θεοφιλἑσιν ὺμῖν· ῶν Τὴν κοινωνίαν ἀσπαςόμενοι καὶ προς ὴν ἔχε-Γε πἰσπν
ὁμόφρονες καθεσΤῶΤες ἀποσΤρεφόμεθα σὺν ὺμῖν ἐπιφἑρονΤες Τὸν ἔγκριΤον ἀναθεμαΤισμὸν
καΤόιπανΤὸς μὲν αῖρεΤικοῦ, διαφερόνΤως δὲ καΤὰ ΝεσΤορίου φανἐνΤος ἀνθρωπολόπρου, προ- 1. ν ενο
σἐΤι δὲ καὶ καΤα ΕὺΤὺχοῦς καὶ καΤὰΣεβὴρου Τοῦ πρὸς βλασφημἱαν καὶ συκοφανΤἰανἐνόχου ειι
καΤασΤάνΤος (ΤαῦΤα γαρ καΤεπράξαΤο καΤὰ Τῆς αγίας μεγάλης καὶ οῖκονμενικῆς συνόδου
Τῆς άθροισθείσης ἐν Χαλκηδόνι), προσἐΤι δὲ καὶ καΤὰ 'Ιωάννου Τοῦ γεγονόΤος παρα-
μοναρίου Τοῦ πανσἑπΤου οίκον Τῆς θεοΤόκου Τοῦ διακειμένοὺ καΤὰ Τὴν Τυρίων περιφανῆ
μηΤρόπολιν δια Τὰς ὰφηγημἐνας αὺΤοῦ κακίσΤας πράξεις, ἐξ ὥν ἀποδὲδεικΤαι Τοῖς θεἱοις
κανόσιν ἑνανΤίως ἐλθὼν, καὶ παρακαλοῦμεν Τὴν ὺμεΤἑραν άγιωσὺνην ὲπικυρῶσαι Τὸ καΤ' εε
αὺΤοῦ Τεθἑν κανονικῶς ἐπιΤίμιον. περιππυσσόμεθα δὲ καὶ Τιμῶμεν Τὴν ἐν Νικαὶαι
σμνελθοῦσαν ὶερὰν σὺνοδον Τῶν Τἶὴ πρὸς ἔλεγχον καὶ καθαίρεσιν Ἄρείου καὶ Τό παρ' αὐ-
Τῆς ἐκΤεθειμένον όρθόδοξον σὺμβολον ὀμολογοῦμεν ἐν παρρησίαι καὶ κηρὺσσομεν ἑπ” ἐκ-
κλησίας, ἐν αὺΤῶι βαπΤισθὲνΤες καὶ βαπΤί3ονΤες, καὶ Τὴν Τῶν ρν Τῶν συνελθόνΤων καΤὰ
Τὴν βασιλίδα πόλιν πρὸς καθαίρεσιν Μακεδονίον Τοῦ πνευμαΤομάχου καὶ Τὴν ἐν 'Εφἐσωι :ιο
Τῶν διακοσίων παΤἐρων σὺνδραμοῦσαν άγίαν σὺνοδον πρὸς καθαίρεσιν ΝεσΤορίον Τοῦ
δυσσεβοῦς καὶ Τὴν μεγάλην αγίαν σὺνοδον Τὴν ὰθροισθεῖσαν ἐν Χαλκηδόνι Τῶν γῇ κυρώ-
σασαν καΤὰ Τὸ προοίμιον Το σὺμβολον Τῶν Τῆι, καθελοῦσαν δὲ ΝεσΤόριον Τὸν ανθρωπο-
λάΤρην καὶ Τὸν ἀσεβἐσΤαΤον ΕὺΤνχῆ καὶ Διόσκορον Τὸν ΤοὺΤωι γενόμενον ὁμόφρονα καὶ
πᾶσαν αίρεσιν διελὲγχουσαν, όθεν καὶ πάνΤας Τοὺς ἑοπιλωμἑνους Τοῖς αὶρεΤικοῖς δόγμα- να
σιν ἔσΤι λαβεῖν δὺσμενῶς ἔχονΤας πρὸς ΤαὺΤην Τὴν μεγάλην καὶ αγίαν οὶκουμενικὴν σὺνο-
δον. ΤοῦΤο γὰρ ἐμπἑπηγε καΤὰ φὺσιν Τοῖς κακοδόξοις, ἐκπεπολεμῶσθαι καΤα
Τῶν αὺΤοὺς διελεγχόνΤων. σὺν αὺΤῆι δὲ Τῆι άγίαι συνόδωι δεχόμεθα καὶ πάσας Τὰς
ἐπισΤολὰς Τοῦ Τῆς όσἰας μνὴμης αρχιεπισκόπου γενομένου Τῆς πρεσβυΤέρας 'Ρώμης Λε-
ονΤος όρθῶς καὶ ἀνεπιλὴπΤως ἑχοὺσας καὶ κοααγωνιςομἑνας πάσας ως εἰπεῖν Τὰς αἱρἑσεις, ιο

Ο [Ο= οοι·ν], ΙΡ
1 σχημοαικοῖσ Οι ο ἐκκλησίασ Οι°Ρ ἐν αὺΤῶ ΟΗΙΛ ἑαυΤῶ ΟΝΡ 5 γίνεσθαι Οὶἱ

6 διασκεδάςων Ι διασκεὺόιςων ΟΡΛ 8/9 Τὸν - οὶκον Τόν προδηλωθἑιαα ΟΓΙ Τὸν εὶρημἐνον
οίκον ΟΜΝΡ 12 δὲ οιιι. Ον ἑλλεῖψαι ΟΡ/\ μελλῆσαι Ι 13 ὺπό Ον 15 παιισεβεῖ Ο'
18 ἔκκριΤον ΟΗΙ, οσα. ΟΕ εο καΤὰε οιιι. Οεε οι καὶ Ον οιιι. ΟΜΠΡ σε ἑΤι Ον 24 αφ” Ο“
3ο Τὴνεὶ Τὴν Τῶν Οι°Ρ 3: Τῶν οιιι. Ρ αγίων π-βἶιν Έ αγίαν οιιι. 1 ςο Τῶν οιιι. Ρ
3.; Τόνε οπι. Οε„Ρ 36 δνσμενῶσ-οὶκονμενικὴν ΟΝΙΛ δνσνενικὴν ΟΝΡ ΤαὺΤην Ι αὺΤὴν Ο"
μεγάλην καὶ αγίαν Ι αγίαν μεγάλην ΟΗΛ 37 ὲμπεπολεμῶσθαι ΟΝΤΡ

πι*

-_ --ΤΤε"Τ'±
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ἐξαιρἑΤως Τὴν ΝεσΤορίου καὶ ΕὺΤνχοῦς Τῶν δυσσεβῶν. παρακαλοῦμεν Τοίνυν Τὴν
ὺμεΤἐραν όσιόΤηΤα μαθοῦσαν Τὸν ὴμἑΤερον σκοπὸν καὶ όπως ἐν πασιν άκολονθοῦμεν Τοῖς
ὺμεΤἑροις καΤά θεον βονλεὺμασι, Τάς ὺπὲρ ὴμῶν ποιεῖσθαι πρεσβείας πρὸς Τόν Τῶν όλων
δεσπόΤην καὶ θεον ίὶησοῦν Τόν ΧρισΤόν, ῶσΤε Τὴν ἐν ὴμῖν κραΤοῦσαν είρὴνην ἐπανξῆσαι
καὶ προς Τὴν ὴγαπημἐνην αὺΤῶι δικαίαν ἔνωσιν σννάψαι Τάς άγιωΤάΤας εκκλησίας εὶς
δόξαν αὺΤοῦ Τοῦ δεσπόΤομ θεοῦ καὶ καὺχημα Τῶν εὺσεβεσΤάΤων καὶ φιλοχρίσΤων ἡμῶν
βασιλέων καὶ κόσμον Τοῦ ὁσιωΤάΤομ Τῆς βασιλίδος άρχιεπισκόποὺ καὶ πνενμαΤικὴν άγαλ-
λὶασιν πάνΤων ὴμῶν καὶ Τοῦ πρός ἑκάσΤηι πόλει πισΤοΤάΤου καὶ όρθοδόξον λαοῦ.
Τάς δὲ παρά Τοῦ πλὴθονς Τῶν ΧρισΤιανῶν Τῆς Τνρίων άφεθείσας ἐπὶ Τῆς εκκλησίας φωνάς,
όΤε μεμαθὴκασι Τά πεπραγμένα παρά Τῆς ὺμῶν ὁσιόΤηΤος, εὺφροσὺνης ἐμφορηθἐνΤες, κα- 10
θνπεΤάξαμεν Τῶι προκειμἑνωι γράμμαΤι, Τόν ἔνθεον αὺΤῶν ςῆλον ἐνΤεῦθεν παρισΤῶνΤες
Τῆι ὑνεΐἑραι θεοφιλείαι. κάκείνωι δὲ προσεσχηκόΤες Τὸν νοῦν καὶ Τὴν διάνοιαν όδη-
Υΐὶθὲνΐῶ ἐκ 'Τῶν ἑγκειμἐνων κεφαλαίων Ταῖς ὺμεΤἑραις δικαίαις κρίσεσι περὶ Τῆς άνακλὴ σεως
Τῶν σωμάΤων Τῶν γενομένων ὴμῶν άγίων παΤἐρων ὶἔὺφημίον καὶ Μακεδονίον καὶ Τῆς
καΤαΥΡαΨἦ§ Τιἶἶιν αὺΤῶν προσηγοριῶν ἐν Τοῖς ὶεροῖς διπΤὺχοις, όΤι δὴ σὺνεσιν φιλόθεον 16
ἕΧΟν“Γε'Ξ Ψῆφυν ἑξηγάγεΤε δοκιμάςοὺσαν αῦΤοὺς άνακληθῆναι καὶ Τάς προσηγορίας ἐγ-
γραφῆναι Ταῖς ίεραῖς δἑλΤοις, μηδὲν καθάπαξ Τῶν επ' αὺΤοῖς άδίκως πεπραγμένων καΤά
Τὸν φθάσανΤα χρόνον ρνπωσάνΤων Τὴν ἔνθεον αὺΤῶν πολιΤείαν, Τὴν όμοίαν ἐπὶ ΤοὺΤοις
πνιρόικλησιν ἑπιΤείνομεν ἔκ Τε κρίσεως Τοῦ παναγίον παΤριάρχου Τῆς βασιλενοὺσης πόλεως
καὶ “ὶ”ίὶ§ ὑννιἐρας όσιόΤηΤος καὶ Τῆς προς Τὸν εὺσεβῆ καὶ φιλόχρισΤον ὴμῶν βασιλέα γε- εν
νοὶ¬ὶἑνΠΞ ἶκεΤείας λαβεῖν ἐν φιλοΤιμίαι καὶ Τό σῶμα Τοῦ γεγονόΤος ὴμῶν παΤρός πνει.ιμαΤικοῦ
καὶ παΤριάρχου Τῆς ἌνΤιοχἑων Φλαβιανοῦ άποκαΤασΤῆναι Τῶι καΤαλόγωι Τῶν προ-
ΚΟΠ-ὶηθἐνΤων άγίων παΤἑρων καΤ' αὺΤὸν Τόν άποσΤολικὸν θρόνον, ἑνΤαγῆναι δὲ καὶ Τὴν
Τινὶαν αὺΤοῦ προσηγορίαν Ταῖς ίεραῖς δἐλΤοις. δίκαιον γάρ Τόν ὺπὲρ Χριστοῦ Τοῦ
θεοῦ 'ἡμῶν καὶ Τῆς είς αὺΤόν ὀρθῆς όμολογίας κεκμηκάτα καὶ Τῶν αὺΤόν σὺκοφανΤησάνΤων 95
ὑποὶ-ὶΘίνανΤα Τὴν μοχθηράν ιμῆφον μεΤασχεῖν ῶν καΤὰ κρίσιν Τῆς ὺμεΤἐρας θεοφιλείας με-
Τἑσχον οί γεγονόΤες αὺΤῶι συλλειΤουργοὶ καὶ σμναγωνισΤαὶ παΤριάρχαι Τῆς βασιλενοὺσης
πὀλεωε. Εὐφὴμιος καὶ Νὶακεδόνιος φαμἑν οἱ Τῆς όσίας μνὴμης, ῶσΤε Τόν εὺσεβῆ καὶ γαληνόν
ἡμῶν βασιλέα καΤαξιῶσαι θεσπίσαι ΤοῦΤο δὴ προελθεῖν ῶς Τάχος είς δόξαν Τῆς άχράνΤοὺ
καὶ όμοοὺσίον Τριάδος φυλαΤΤοὺσης Τὴν εὺσεβῆ καὶ φιλόθεον αὺΤῶν βασιλείαν ἐν γαλὴνηι 80
καὶ ”πΡὸ§ ἀναίρεσιν πάσης βαρβαρικῆς άπονοίας καὶ Τὸν όσιὼΤαΤον παΤριάρχην Τῆς
βασὶλευοὐσίἹ§ ἐν είρὴνηι μεΤά Τῆς ὺμεΤἑρας όσιόΤηΤος. εξ ὺμῶν γάρ καὶ Τά πρὸς
εμχαρισΤιαν εχονΤα Τοῦ κρείΤΤονος ἐρρί3ωΤαι καὶ Τά διαβολικὰ σκάνδαλα πανΤελῶς
ἐξελὴλαΤαι.

Γι

'γπογραφαί εε

Ἐπιφάνιος ἐλέει θεοῦ ἑπίσκοπος Τῆς Τὺρίων μηΤροπόλεως ὺπὲγράωα; -
Ανδρέας ἐλέει θεοῦ επίσκοπος Τῆς Σιδονίων πόλεως ῦπἑγραιρα; ._

”ὶωάννης ἐλέει θεοῦ επίσκοπος Τῆς ὶ”ίΤολεμαίων ὺπἑγραιμα: _

Ο [= ειοι·ν], ΙΡ
1 ὲξαιρἐΤωσ δὲ Ον 4 ῖῦ χιἔ Οιι„Ρ αὺξῆσαι Ον 8 ἑκάοΤὴν πόλιν ΟΡ 10 μεμαθἠ-

καμεν Οι'Ρ Το/Τι καθὺπεΤάξαμεν ΟΜΠΡ καθνιΤὲΤαξαν ἐν Ον/ι Τ3 Βικαίωη- ΟΜΤΡ 17 δἑχ-Γσισ Ρ
18 ρν·ιΤωσάνΤων καΤά Τὸν _ χρόνον Οιἱ Το/οι γινομένης Ι οι ιἶιἶκοῦ ἦ Οι 22 λόγω Οι
26 πονηράν ΟἹ ος αὺΤῶ ΟΠ α·ὺ·ι·ῶν ΟΠΡ αὺΤοῦ ΟΒΛ βασιλίδος, ὶιι πιει. γρ' βάσιλςοοὺσησ Ι
28 ό Οι' ςο αὺΤῶν [ρὶνιπ ι·ι·ιοὶεεΤ.] Οε αὺΤοῦ ΟΜἹΡ 3: καὶ οπι. Ι 33 ὲρρἰ3ων-τω Οιιιιηο
35 οπι. Ι 36. 37. 38. ἐλἐει θεοῦ οτιι. Οηλ 36- 38 ἔλέω 1 37 στη. 1 ὲπίσκοπος
Τῆς οπι. Ρ μητροπόλεωσ Οκ 38 πολεμαίων Οι'Ρ
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Θεόδωρος (ἐλέει θεοῦ) ἐπίσκοπος Τῆς Γὶορφυρεῶνος ὺπἐγραιμα: -
”ί·ὶλίας ἐλἑει θεοῦ επίσκοπος Τῆς ΖηνοπολιΤῶν ὺπἐγράψά: -¬

Εὶσὶν αί λαληθεῖσαι φωναὶ ἐκ Τοῦ ΧρισΤιανικωΤάΤου πλὴθους ἐν Τῆι άρχαίαι άγίαι 82
ἐκκλησίαι μεΤά Τὴν άνάγνωσιν Τοῦ άγίου εὺαγγελίον καὶ δὺο ἐπισΤολῶν, μιάς μὲν παρά Μ ΉΙ1 ιοες
'Ιωάννου Τοῦ άγιωΤό:Τον άρχιεπισκόπον Τῆς βασιλίδος πόλεως, Τῆς δὲ ἑΤἑρας Τίϋβὰ Τοῦ ί- Θ- 29
όσιωΤάΤου Θεοφίλου ἐπισκόπου “Ι-ὶρακλείας πρός Τόν όσιὼΤαΤον ἐπίσκοπον Ἐπιφάνιον, ιι
ὁμοίως δὲ καὶ ΤρίΤης γεγραμμὲνης ἐπιοπολῆς παρά Τῶν συνελθόνΤων καΤά Τὴν βασιλίδα
πόλιν όσιωΤάΤων ἐπισκόπων πρός Τόν άιΤομνημονενθἐνΤα Τῆς Τυρίων θεοφιλἑσΤαΤον
ἐπίσκοπον, άναγνωσθείσης δὲ οὺδἐν ῆΤΤον παραχρῆμα καὶ άνάφορας γενομένης παρά 1. Τι. ες
Τῶν προειρημἑνων όσιωΤάΤων ἐπισκόπων Τῶν καΤα Τὴν βασιλίδα πρός Τόν όσιὼΤαΤον ιν
καὶ μακαριὡΤαΤον οίκουμενικόν ποπριάρχην Τῆς αῦΤῆς βασιλἱδος πόλεως, ἐν ῆι άνε-
θεμαΤίσθη Σεβῆρος ό ἑπίσκοπος Τῆς ἌνΤιοχἐων καΤὰ Τά περιεχόμενα Τῶι αὺΤῶι
άναγνωσθἐνΤι χάρΤηι διά Σεργίου Τοῦ εῦλαβεσΤάΤου διακόνου, ἐν μηνὶ καΤά Τυρίους
/ὶὡωι είκάδι όγδόηι, ῆΤοι Σεππεβρίου ἐκκαιδεκόσηι, Τοῦ Τρίτου ΤεσσαρακοσΤοῦ ἑξακο- εὶνιϋ-νι-δενν
σιοσΤοῦ, ὶνδικΤιῶνος δωδεκάτης, αῦΤαι· ὶί®'·=ὶεὶ°518

Τοῦ αῦγοὺσΤου πολλά Τά ἐΤη· Τῆς αὺγοὺσΤας πολλά Τά ἐΤη· Τῆς συγκλὴΤου κι
πολλά Τά ἔΤη· Τῶν ἐπάρχων πολλά Τά ἔΤη· ίὶωάννου κόμηΤος πολλά Τά ἔφη- Ἑ-πι-
φανίου παΤριάρχου πολλά Τά ἔΤη. είς θεὸς ό ΤοῦΤο ποιὴσας· ό μέγας θεός ΤοῦΤο Ι.ν Τά'
παρἐσχεν. εὶς θεός, ὶδε πίοπις· εὶς θεός, μία πίσΤις. εῖς εῖρὴνην Τῶν ἐκκλησιῶν· είς
είρὴνην Τῶν όρθοδόξων. ίὶωάννου παΤριάρχου πολλά Τά ἔΤη · 'Επιφανίου όρθοδόξου εν
πολλά Τά ἔΤη. ά ἐποίησεν ὴ σὺνοδος, καὶ σὺ ποίησον· ά ἐποίησεν ὴ σὺνοδος, ΤαῦΤα
ποίησον. 'Ιωάννου όρθοδόξου πολλά Τά ἐΤη. είς αὶῶνας Τὸ βασίλειον ΤοῦΤο. νικᾶι
ὴ πίσΤις Τοῦ αὺγοὺσΤου· ἐκ θεοῦ Τό βασίλειον ΤοῦΤο. νεου ΚωνσΤανΤίνου πολλά Τά
ἕΤη · όρθοδόξου παΤρός πολλά Τά ἐΤη. ό μὴ λαλῶν οὺκ ἔνι πιοπός. ά ἐποίησεν ὴ
σὺνοδος, ἐμβα ποίησον· ά πἐπραχεν ὴ άγία Τοῦ θεοῦ σὺνοδος, ἔμβα ποίησον. νικάι εε
ὴ πίσΤις Τοῦ αὺγοὺσΤομ· εὶς αὶῶνας Τό βασίλειον ΤοῦΤο. ΒιΤαλιανοῦ παΤρικίου πολ-
λά Τά ἔΤη· Βνταλιανοῦ όρθοδόξου πολλά Τά ἔΤη· Ἑπιφανίου όρθοδόξου πολλά Τά ἔΤη°
ἔμβα άναθεμάΤισον καθως καὶ οί παΤἑρες· ἔμβα άναθεμάΤισον καθως καὶ ὴ σὺνοδοςς
ἔμβα άναθεμάΤισον Σεβῆρον καὶ Τὸν μανδρίΤην° ἔμβα άναθεμόπισον Σεβῆρον καὶ
ίίωάννην. :ιιι

Καὶ άνελθόνΤος Τοῦ άγιωΤάΤου άρχιεπισκόπου ἐν Τῶι άμβωνι ἐξεβόησαν Καλῶς
ό θεός ῆνεγκἐ σε· είς θεός, μία πίοπις. είς θεός ό ΤοῦΤο ποιὴσας. άνω βάλε Τοὺς
ἑπισκόπονς· άνω βάλε Τοὺς όρθοδόξους.

Καὶ άνελθόνΤων Τῶν θεοφιλεο-ι·άΤων 'ὶωάννου ἐπισκόπου Τῆς ΤῖΤολεμαίδος καὶ Θεο-
δώρου ἐπισκόπου Τῆς ίἶορφυρεῶνος καὶ Ἡλίου ἐπισκόπου Τῆς 'Ραχληνῶν πάλιν ἐξεβόη- σε

16 όρο: Τόν Ξῆλον Τοῦ λαοῦ μεχρι Τἐλουσ οίος θερμός ἐσΤιν Ον ὶιι ιιιςι. Ρωἔ

Ο [= ειοι-ν], ΙΡ
ι: οιιι. ΟΜΎΙΡ ἐλέει θεοῦ οςὶςὶὶιὶὶ 2 'Ηλίας - ὺπἑγραψα] καὶ οί λοιποί ΟἹ 3 λαλη·

θεῖσαι ῖ βληθεῖσαι ΟΡ 8 οοπὶοὶο άνω μιιημονεμθἐιπα ς άρχιεπὶσκοπον Οκ καὶ ΙΛ οιιι. ΟΡ
πε, λαῶ Ολ' σεπΤεβρίω Ρ οπτιπεμβρίον ΟΙ εξκαιδεκάΤη Ον ιῳμις ἐξακοσιοοπον

ειονΡἐΤουσ Οει'Ρ χρόνου Ι Τς δεκόσησ Ον ιν αὐΥννιΤι°ι°ι9 ἔ ιθ Τοῦ ποσριάρχου Ο
Τη παρἐσχεν Ἐ πάράοχοι ΟΠ" παράσχη ΟΤΡ ιῖὶιιρωὶίνιιιι· Λ ΐδε ΟΡ ὴδε Ι ετίκο ἄὶ -¬Τ
ποίηοον οιπ. ΟΠΑ 23--26 ἐκ θεοῦ-Τοῦ αῦγοὺσΤου Ιιὶο οιιι. Ο" οί. οτί 28 ες, Τοῦ νἐου Ο'
οιὶ ἐν Οίνὶν ῆν Ρ 25 ά πἑπραχεν -- ποίησον οσι. Ο[^)"ἔΡ Ξδ ροεί 27 ἔΤη3 Ιιιιὶιοτ νέου ¬- ἔΤη
όρθοδόηου -- ἔΤη ό μὴ - οὺκ ἐν _ ἔμβα ποίησονε νικἄ _- ΤοῦΤο (23-26) Ον εθ καὶε οιιι. ΟΤΙ
ος Τόν μανδρίΤην - Σεβῆρον καὶ οπι. ΟΤΙ 34. ἐπισκόπου σκι. ΟΤἘ Τῆσ ΟΜΤΡ Τοῦ Τῆσ ΟΙ Τοῦ ὶἶ

-_-ελατε;

.6
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σαν° 'Επιφανίου πατριάρχου πολλά Τά έΤη· ὡς οί άγιοι, ἐμαρΤὺρησες· ἐμαρΤὺρηοεΞ
καὶ ἐνίκὴσες. πέμωον φέρε Τοὺς ἐπισκόπους· πέμφον φέρε Τοὺς όρθοδόξους. οῦΤο5
μόνος διά πίστιν άπέθανεν· οῦτος μόνος άπέλαβε καμάΤους· ἐμαρΤὺρησες καὶ ένίκησιδ-
οῦτος μόνος διά πίσΤιν ἐνίκησεν · ἐμαρΤὺρησες καὶ ὴ πίσΤις σου ένίκησεν. ἐβαλεν αὺΤοὺς
Τό Τρισάγιον· ἐβαλεν αὺτοὺς ὴ θεοΤόκοις· έβαλε Σεβῆρον ὴ θεοΤόκος. έτάραξε Τὰς ό
έκκλησίας, ἔβαλεν αὺΤοὺς Τὸ μυοπὴριον· ἔβαλεν αὺΤοὺς δν έλίθασαν· ἔβαλεν αὺΤοὺς όν
ῦβρισαν. ΤοὺΤους έξω Τῆς πόλεως· ποία πόλις Τῶν Ἄποσχιστῶνη Τοὺς Αὶγυπτίους
ἐξω βάλε. ὁ βασιλεὺς όρθόδοξος ἔνι· εὶς αίῶνας Τὸ βασίλειον ΤοῦΤο· Τό σπὴλαιον Τῶν

Μ ν11Ι Τοεε ληισΤῶν έξω βάλε· Τό σπὴλαιον Τῶν Ἄποσχιστῶν άρον καῦσον. άνω βάλε Τόν
ίὶριγκιπίας· όλους δολίους έξω βάλε· Τόν 'Ρωμαικὸν έξω βάλε· άνω βάλε Τοὺς ὴλέηοε5- 10
έξω βάλε Τὸν συνθηκάριεν . έξω βάλε Τὸν λοίδορον. μεΤά σοῦ ῆσαν καὶ δόλιοὶ
ῆσάν· έξω βάλε Τόν συνθηκάριν καὶ Μανιχαῖον. ό 'Ρωμαικὸς δόλιος ἐνι· Τὸν 'Ρωνοὶκ
κόν έξω βάλε· Τὸν Νὶανιχαῖον έξω βάλε· καθάρισον Τάς ἑκκλησίας. μετά σοῦ ἐστι καὶ
συνθηκίςει Τοὺς ἐπισκόπους. πἑμψον φέρε Τοὺς ἐπισκόπους· πέμψον φέρε Τοὺσ όρθο-
δὁἕοιδ- ὰνὰθενα Σεβὴρωι καὶ Τοῖς φρονοῦσι Τά αὺΤοῦ καὶ Τῶι μανδρίΤηι. άνάθενα ὶί
Σῦβὴοωι Εὺΐνχεῖ καὶ Νεσπορίωι καὶ Τῶι μανδρίΤηι· Τό ἐργασΤὴριον ἐνΤολίου διά Τὶ
ίὶὶ#ΟίΥίιὶ ἔνβα άναθεμόσισον, ῶς ό Ρώμης παΤριάρχης. 'Ηλίαν Τὸν βοτρὺηνονι
Τόν άρΤοκόπον άρΤι άναθεμάτισον· ἐπίσκοπον άνΤὶ αὺΤοῦ έκει πἑμκμον· ἐπισκόπονῖ
αὶΡέ`ῦΚο'έ-'Ξ ἔξοο βάλε. 'ὶουσΤῖνος βασιλεὺει, οὺκ ἔνι φοβηθῆναι· όρθόδοξος ἐνι. Τοῦ
αὺγοὺστου πολλά Τά ἐΤη· είς αὶῶνας Τὸ βασίλειον ΤοῦΤο· νέος ἐσΤὶ ΚωνσΤανΤῖνος· 2"
οὺκ ἐνι φοβηθῆναι. νέας 'Ελένης πολλά Τά έΤη· Βιταλιανοῦ πατρικίου πολλὰ Τὰ
έτη · θιΤαλιανιοῦ σΤραΤηλάΤου πολλά Τά ῶη ·'Τῶν ἐπάρχων πολλά Τά ἐΤη· Τοῦ μαγίστρον
πολλά Τά ῶη· Τῆς όλης σνγκλὴτον πολλά Τά ἔΤη· 'Ηλία κουράΤωρος πολλά Τά ἐΤη°

1; ν ως 'Επιφανίου παΤριάρχου πολλά Τά ῶη. Τὴν νίκην Τοῦ αὺγοὺσΤου, κάθελε Τὸν Βοτρνη-
νὸν ὡς Μοινιχαῖον. ΑίγυπΤίους ξυλεμπόρους οὺ θέλει ὴ πόλις. έξω βάλε ΤοὺΞ 85
Ἄκεφάλονς· εὶ ἐνίκησαν, άπεθνὴισκομεν. Φλαβιανόν παΤριάρχην Τοῖς διπτὺχοις. ὴ
Τριὰι ἑνίκησε λάβε Τὴν θεοΤόκον· ὁ βασιλεὺς ἐκἑλευσε καὶ όλη ὴ σὺνοδος· ό βασιλεὺ5
ἔκἑλευσεν ὡς εῖπεν ὴ σὺνοδος· ἌποοχίσΤης οὺκ ένι. λάβε Τὴν θεοτόκον· είσβα καὶ
καθάρισον Τόν οίκον Τόν άγιον· ό μὴ λαλῶν οὺκ ἐνι πιστός. εὶς Τὴν θεοΤόκον άγωμεν°
κηθὶ-ὶξο'-·' καὶ ἄγωμεν. Τοῦ αὺγοὺστου πολλά Τά ίἑΤη· είς θεός, μια πισΤις Το °0
λείψανον Φλαβιανοῦ πἐμψον φέρε. εὶς Τὴν άγίαν Μαρίαν άγωμεν. ὶδε δεὺπερον

Ο [= οοτν], ΙΡ
ϊ ἐναιπὺοησαο ἔναρτὺρησασ ΟΤΙ ἐμαρΤὺρησαν ἐμαρΤὺρησασ Οέιλ 2 ἐνίκησάσ ΟΗ1 ὲμαρΤὺρησασ

καὶ ἐνίκησασ ΟΝΙ ιι ὲμαρπὶιρησασ ΟΜΙ σον] οὺκ Οι οτιι. 1 ἔβαλεν ΟΗΙ ἐλαβεν ΟΜΡ
5 ἔβαλεν' ΟΗΙΛ ἐλαβεν ΟΝΡ 8_ο ό βασιλεὺς _ βάλε' οιιι.Ι 8 ἐν ΟΤΡ 9 Τῶν όιποσχιστῶν
οιιι. ΟΙ ιο πριγκηπίασ Ον πριγγιπίασ Ι Τοὺς δολὶουσ Ο" 1ο_ις άνω βάλε _ έξω βάλεί
ιιὶο οιιι. Οιἰ οί. ει‹1 Τς Το Τοὺς] οῦσ ΟείΙὶ τι συνθηκάρην Οε(εὶνίΙ)Ρ συνεηκάριον Ον εξω
βάλε _Τόν συνθηκάριν οιιι. 0εΛ το συνθηκάρην Οε(ην(ΙὶΡ ἐν ΟεΡ 13 ροςιι Τόν Μάνιχαιον
ἐξω βάλε ὶπιὶσοιιε μετά σοῦ ἐοΤὶ καὶ συνθηκίςει Τοὺς έιτισκόπους [μεΤά _ έιτισκόπους οιιι. Οι] καθάρισον Τὰσ
ἐκκλησίασ άνω βάλε Τοὺσ [οὺς Ι] ὴλέησασ ἐηω βάλε Τόν συνθηκάρην έξω βάλε Τόν λοίδορον μετά σοῦ ῆσαν
καὶ δόλιοι ῆσαν Τόν ρωμαικόν έξω βάλε Τόν μανιχαῖον έξω βάλε ΟΤΙ ροτςιιιιε πἑμῳονι (τιμ κι πέμψονι
_ Τοὺς ἐπιοκόπονς στν. Οι-ΤΡ Τ.ι/Τς πἑμιμονε_Τοὺς όρθοδόξους οιπ. ΟΤΑ Τς-Τ? άνάθεμαε
_ ποπριάρχησ Ο®®'Ρ^ Τό ἐργαοπὴριον _ ὴνοίγη άνάθεμα _ μανδρίΤη ἔμβα _ παΤριάρχησ Ον Τὸ έργο·
σΤἠριον _ ὴνοίγη έμβα _ παΤριάρχησ ανάθεμα _ ι.ιανδρὶΤη ΟΤΙ Τς νεσΤορίω Τῶ μανδρὶΤη Ρ
17 βσςρὺινον ΟἩΥΙΡ Το ἐν ΟνΡ εο αἰῶνα Οι' ἐστὶ οιιι. Ρ ει Τῆσ νέασ Ο*
ειχε: πολλά Τά έτη βπαλιανοῦ σΤραΤὴλό:ι·ου _ έπάρχενν οιιι- Οθ 23 ὴλία _ ἔΤη Τοῦ μαγίσΤρου _
ἐΤη Τῆσ όλησ _ ἔΤη ΟΤΙ οκ ποαριάρχου ΟΤΙ άρχιεπισκόπου ΟΜΤΡΛ 2„,ι25 βοφὐινου Οιας
βοΤρὺιν ΟΥΡ ες· ό βασιλεὺς ἐκέλευσεν οιιι. Λ καὶ όλη ὴ σὺνοδοσ [ὴ σὺνοδος όλη Ι] ΟΜΤΙΡ ῶσ
είπεν ὴ σὺνοδος Οελ 28 ὼσ είπεν ΟΗΤΙΡ καὶ όλη ὴ Οελ ερ έν ΟΤΡ
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άνέφραξαν τά έσω· τό σταυρὶν δός ὴμῖν. Τόν σταυρόν έλίθασαν καὶ άνέφραξαν τά
έσω· εὶς ποίαν πόλιν ταῦτα γίνονται; μία πίστις γέγονεν, οὺκ ένι άταξία. ό σταυρός
ἐνίκησε καὶ οὺκ ένι άταξία· ὴ Τριάς ἐνίκησε καὶ οὐκ ένι άταξία. ὴ Τριάς ένίκησεν·
άπῆλθεν ό Ἄκέφαλος· ό αῦγουστος ἐνίκη σεν. άγωμεν εὶς Τὴν θεοτόκον, νικάι 'ίουστῖνος·

. Τάγωμεν εἱσέλθωμεν. νικάι Ἱουστῖνος· άγωμεν άρτι έσω. νικάι ίίουστινος, κηρυξον τι
Τὴν σὺναξιν· νικάι ίίουστῖνος, Τὴν ὴμέραν κὴρνξον. ίίωαννου πατριάρχου πολλά
Τά έτη· 'Επιφανίου πατριάρχου πολλά Τά έτη· Τοῦ αὺγοὺστου πολλά τά έτη·
ίῖὺφημίας αὺγοὺστας πολλά τά έτη · 'Επιφανίου άρχιεπισκόπου πολλά τά έτη. όπου
ἐμαρτὺρησες, κὴρνξον Τὴν σὺναξιν. άγωμεν εὶσέλθωμεν έσω είς Τὴν θεοτόκον. ἐνί-
κησεν ό αῦγουστος, κὴρνξον Τὴν σὺναξιν. καστέλλιν ἐγένετο, λάβε Τὴν θεοτόκον· ιν
συναγωγὴ ἐγένετο, λάβε Τὴν θεοτόκον. άγωμεν εῖσέλθωμεν κάκεῖ άναθεμάτισον·
άγωμεν εὶσἐλθωμεν, άπῆλθεν ό Ἄκἐφαλος. άγωμεν εὶσὲλθωμεν, καθηιρέθη ό Ἄκἐφαλος.

Ψ λ έ' Ν Ε Η ει ο ιλ-κέλευσον, καὶ ὺπάγωμεν τον σταυρον βαοταςοντες. νικαι ο αυγουοτος, αγωμεν εισε
Ώθωμεν· νικάι ὁ αῦγουστος, έσω άναθεμάτισον. Τίνα μένεις; όρθόδοξος εί. λιτανειαν,

κάκεῖ είσβῶμεν. νικάι 'ίουστῖνος, ἔνθεν έσω άγωμεν. μαρτὺρομαί σε, οὺδἐν άφῆκαν ιε
έσω· τά κειμὴλια έλαβεν ὁ Τοῦ μοδαρίου. κὴρυξον τὴν σὺναξιν. τὴν νίκην τοῦ
αὺγοὺστου, μίαν άργίαν Τῆι πόλει· μίαν άργίαν Τοῖς όρθοδόξοις. είσβα λῦσον Τό Μ ΡΙΠ ιοες
οὶκοδόμημα· ό Ἄκέφαλος οὺκ έχει ῶδε τόπον· οὺκ έχει τἶιδε τόπον ό Μανιχαῖος. Ἐπι-
φανίου άρχιεπισκόπου πολλά τά έτη· εὶς θεός, ὺγείαν αὺτῶι.

Καὶ προσφωνὴσαντος Τοῦ αὺτοῦ άγιωτάτου άρχιεπισκόπου· παρακαλῶ τὴν εν
ὺμετἐραν άγάπην άνεξικάκως ἐνεγκεῖν καὶ συγχωρῆσαι κάμὲ καὶ τοὺς ςθεοφιλεστάτους
ἐπισκόπους άναθεματίσαι τόν Ἄκὲφαλον° καὶ ἐνταῦθα γάρ καὶ ἐν Τῶι εὺκτηρίωι
οὶκωι τῆς άγίας θεοτόκου καὶ άειπαρθένου Μαρίας καὶ ἐν όλοις τοις ευκτηριοις οικοις και
ἐν όλαις Ταῖς ἐκκλησἱαις καὶ ἐν όλαις Ταῖς πόλεσιν καὶ ἐν όλωι τῶι κόσμωι άναθεματίςεται
έως τοῦ αίῶνος, πάλιν ἐξεβόησαν· ὴσυχίαν Τῶι κυρωι ημων. καὶ λοιπόν είπε πρός εε
τοὺς άπό τοῦ πλὴθους ό άγιῶτατος ὴμῶν άρχιεπίσκοπος Ἐπιφάνιος ταῦτα

Τὴν όρθὴν καὶ άμὡμητον καὶ άληθινὴν πίστιν, ῆν παραδεδὼκασιν ὴμῖν οί άπ' Ι.‹±. Τ, Τ
άρχῆς αὺτόπται καὶ ὺπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου καὶ ἐδίδαξανὴμάς οὶθεσπέσιοι
καὶ πανάγιοι άπόστολοι καὶ ἐξ αὺτῶν λαβόντες οι τρισμακάριοι ημων άγιοι πατέρες οῖ ἐπὶ
τῆι όρθῆι διαλάμωαντες πίστει οί Τε ἐν Νικαίαι Τιη καὶ οί ἐν Τηι βασιλευοὺσηι Κωνσταν- ιιιι
Τινουπόλει ιἶν καὶ οί ἐν 'Εφἐσωι ά καὶ οί ἐν Χαλκηδόνι χλ, καὶ οί λοιποὶ δέ πάντες όσιοι Ι.ν εεε
καὶ όμόφρονες αὺτῶν ορθόδοξοι πατέρες, παραλαβόντες καὶ άεὶ ἐν ἐαυτοῖς ἐοχηκότες καὶ
έχοντες καὶ ταὺτην άτρωτον φυλάξαντες, ὴν άεὶ καὶ έκηρὺξαμεν ἐπ' ἐκκλησίας καὶ κηρὺσ-
σομεν ὺμῖν, άγαπητοί, καὶ άνεθεματίσαμεν άεὶ καὶ άναθεματίςομεν πάντας μέν τοὺς αίρετι-
κοὺς μετά Τῶν δυσσεβῶν αὺτῶν φρονημάτων καὶ τῶν φρονοὺντων τά ολέθρια αὺτῶν εε
διδάγματα, ἐξαιρέτως δἐ καὶ όνόματι άναθεματίςομεν Ἄρειον Εὺνόμιον ίνίακεδόνιον τόν

Ο [= ειοτν], ΙΡ
Ον :_ε τά έσω εὶσ ποὶαν -γίνονται τὸ στάυρὶν _ ὴμῖν τὸν σταυρόν _ Τά:ι έφραξαν

έσω Ον 1 τό σταυρίον Ον τόν σταυρόν Ρ ἑνέφραξαν ΟΝΡ ε ποίαν οπι. Ι γέγονεν
ιι '” έ ονεν ΟΝΡ ογίς ο οταυρός_ αταξίάε οιτι. Ρ ὴ Τριάς_ άταξία ὁ σταυρὸσ_Ο ΓΙ Ταμτα γ γ

άτάξία Οΐ 3 καὶ οὺκ_ἐνίκησεν οτιι. ΟνΡ 5 άρτι έσω άγωμεν Οε 8 Εὺφημὶας_Τά ἐτηε οιτι. Ι
” ί ίααὺγοὺστησ Ον ο ἐμαρτὺρησασ ΟΝΙ το καστἑλλιον Οε τς υπαγομεν Οι· 14 λιτανε ν

ποίησον Ρ 16 μοδιαρίου ΟΒΛ το ὺγίειαν ΟΝΙΡ αὺτῶ ίιι πο οοιτ. Ρ εο καὶ _
ά ιεπισκόπου οπι. ΟΤΡ, οοπ. Ρὶθέ ειι άναθεμοσίςετε Ρ 25 καὶ πάλιν ΟΡΛ ὴσυχία ΟιιἶΡΧ
26 Ἐπιφάνιος οπι. ΟΜΡ ςο οί Τε οί Ρ οί οπι. Ρ ςο καὶ όμόφρονεσ _ πρεσ Ον” Ρ πρεσ
καὶ όμόφρονεσ αὐτῶν καὶ όρθόδοξοι [καὶ όρθόδοξοι οιτι. ΟΙ] ΟΕΙ 33 ὴν] δν Ο? καὶ ἀεὶ καὶ Τ
ςςίςκ κηρὺσσωμεν Ρ 3,; άναθεματίςομεν καὶ άνεθεμοαίσαμεν άεὶ Οε άναθεματίσαμεν Ι μὲν οσι. Ι.
36 όνομαστὶ ΟΜΛ

-_ἶις·.±=-σε

Λ
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πνευματομαχον Ἑβἱωνα Φωτεινὸν Μὸιρκελλον Θεὀδοτον Ἄρτεμιἶτν ῖἶαἴίλον τὸν Σαμο-
σατἑα Νεστὀριον τον ἀνθρωπολατρην καὶ δυσσεβἢ, Οὐαλεντῖνον Σκυθιανὸν Μὰνΐιν
Μαρκὶωνα Βαρδισανην 'Απολιναριον Εὐτυχὲα, μετὰ τουτων πάντων 'Τῶν Οιἶρῃὶκὥν
καὶ ὁμοίως τουτων παντων αναθεματηομεν καὶ τὸν δυσσεβῆ Σεβῆρον τὸν 'Ακὲφαλον
καὶ Ἄποσχὶστην καὶ ἀεὶ ἀλλὀτριον γενόμενοι: του 'ὀεσπὸτου ἡμῶν καὶ κυρίου 'Ιησοῦ 5
Χριστοῦ καὶ τῆς αγίας αὐτοῦ καθολικῆς καὶ ἀποστολικἦη ἔι<Κλ°ῆσἰα5 Καὶ Τὸ δὶ-'σσεβἑ§
αὐτοῦ ῳρὁνη μα, ῶς αναθεματίσαντα τους αγίουη ἡμῶν ὁρθοδὁξῦνἔ παΐἐραῖ καὶ σχἰσμαΐα
καὶ ταραχας ἐμποιἡσαντα ταῖς αγίαν; ἐκκλησίαις τῶν ὁρθοδὁξων Χριοτιανῶν παντὸς
ὡς εἰπεῖν τοῦ κοσμου.

Καὶ διακὁψαντες αὐτὸν οί ἀπὸ του πλήθους ἐξεβὀησαν· ΕΪΞ θεὸῖ ὁ Τουΐο “ΠὉὶ'ὴσΘιΞ' 10
εῖς θεὸς, μία πίστις. εὶς εὶρὴνην τῶν ἐκκλησιῶν, 'Επιφανίου αρχιεπισκὁπου
πολλὰ Τὰ ἔτιι. εἰς εὶρὴνην τῶν ὀρθοδὁξων, εὶς εἰρὴνην του βασιλἐως. αναθε-
ματισον καὶ τὸν μανδρίτην.

Πλημῶν δὲ ὁ αὐτὸς αγιὡτατοη ἡμῶν αρχιεπίσκοπος τα τε λοιπα τῆς προσφωνἠσεω;
καὶ τοϋ αναθὲματος ἔφη προς αὐτοὺς ταῦτα· ' ωσαυτως δὲ ἀναθεματηομεν καὶ ὶὶωαννην 16
τὸν μανδρίτην τὸν ὰποστὰτην καὶ αρνησἰθεον, αφ' οιἶι καὶ προσἐλαβε το δυσσεβὲς φρόνημα
παρα του αὐτοῦ ἀσεβεστὰτου Σεβἡρου. ἔστωσαν τοίνυν οἱ εῖρημἑνοι Σεβῆρος ὁ
.ΑκἑΦσλ0§ Καὶ Ἱωὰννης ὁ μανδρίτης καὶ τὸ δυσσεβἑς αὐτῶν φρόνημα Ι-ιεΐὰ Τῶν κοινω-

νοὐντων αὐτοῖς ἀναθεμα καὶ κατὰθεμα ἀπὸ πατρὸς καὶ υὶοῦ καὶ ὰγίου πνεὐματοη ἐν τῶι
®'·ὶΡα'·ὶΦνι καὶ ἐν τῆι γῆι, ἐν τῶι αὶῶνι τοὐτωι καὶ ἐν τῶι μἑλλοντι. ἀμὴν. Εν

Καὶ ἑξεβὁῃσαν οί ἀπὸ του πλὴθους· Ἄμὴν ἀμὴν αμήν. εὶς θεὸη ὁ τοῦτο ποιὴσας·
ι ι , ιι σιΕπιφανιου αρχιεπισκὸπου πολλὰ τα 'Ιωάννου κὸμητος πολλὰ τα ετη. ολους

Ι Η

Τονῖ αἶ Ε-ιικους αναθε ὁιτισον. ἱαν α ὶαν τ”ι θεοτοκῶι. ” τ ι0ι5 ἔνίκιὶσει- ιι ιι ρν ιι
'Την σὐναἔὶν Κὴρνξον. ὁ σταυρος ἐνἱκησε, τὴν συναξιν κὴρυξον. ανω βαλε
Τὸν ῃὶῃγκιπίας, ανω βαλε τους μεταβὰτας. ἔσω εὶς τὴν Θεῦΐὁιςονι Τὴν σὐναἔὶν εῇ
Κὴΰυξον' ὁ μὴ λαλῶν ουκ ἔνι πιστὁς. αὕτη ἡ ὥρα θεῶι αρἑσκει καὶ τῶι αυ-

· 'Υ .ιι .Μ Π' ._ |' '_' _.γονσΐωὶι Οιντιι ιἦ ωρα θεωι ἀρεσκει καὶ τοις πατρασιν. νικαι Ἰουστινος, τὴν
' ιι ισυναξιν κἠρυξον. εισβα ανοιξον τὴν θεοτὸκον. εῖσβα ανοιξον την παρὲλαβες.
' 3 _ ου ι ι ε ω Ι 'οι ὶουδαιοι χαίρονται οτι ὴσφαλισται τα ἔσω. οι “ὶουδαιοι χαιρονται, την

θεοτοκον ανοιξον. εῖσβα, αγίασον, ἦν ἐκοίνωσαν. ουκὲτι Ἄναστἀσιοε· ιν
'ὶουστῖνος βασιλεύει· ὀρθὀδοξος ἔνι. ὶὶουστῖνος βασιλεύει· οὐκ ἔστι Μανιχαῖοε° ὁρθὁ-
8οἔΘΞ ενι° Ἱουστῖνος βασιλεύει ὁ νἑο; Κωνσταντῖνοε. οὐκ ἔστι Μανιχαῖος ῶς Ἄναστὰ-
σὶ0Ξ- ”ὶωὰννου πατριάρχου πολλα τα ἰἑτη· 'Επιφανίου ὀρθοδὸξου πολλὰ τα ἔτη·
τον ὰνεψιὸν τοῦ μανδρίτου αναθεμόιτισον· τους κατα σου ἀναθεματισον. μίαν ὰργίαν
τῆι πόλει· ἄνοιξον τὴν ῆρπασαν. εὶς θεὸς, μία πἰστιε. απἐθανεν Ἄμὰντι; ὁ ἀνταρτης 85

Ε ν 209 ΤἦΞ Τριαδοη. εὶσβα ἔνδυσον τὴν ἐγυμνῶσαν. νικαι Ἱουστῖνος· τὴν σιίιναξιν κἠρυξον.

Ο [= ειοι·ν], ΙΡ
1 εὐβὶωνα Ι ῳωτεινὸν τὸν ἑακοτισμἑνον Ρ Θεὁδσ-ων οῃι. οι·Ρ 2 σκυθινον Ολ'

1-ὶἀριιν Ρ 3 βαρδισιὰνην Οὶ·'Ρ καρδισιανην Ον 4 παντων τουτων ΟΝΡ ιο οὶ οπι. Ι
23 καί Φιν. ΟΜΡ 14. ἡμῶν οιτι. Ι ιο τὸν μανὕρίτην Ροεὲ ὰρνησίθεον οοὶὶ. Ι ὰφ' οιἶ·
ΟΡ Β; ΙΛ το του ἦ Ον καὶ= οιτι. Ι τοῦ υὶου καὶ του αγίου ΟΜινΡ οι Καὶ ι οπι. ΟΡΛ
οι ὲξεβὁησαν-ἀμἠνι οιιι. ΟΝΡ 25 πριγκηπἱασ Ον πριγγιπίασ Ι 26 ἐν ΟΝΕ 26/αν αὕτη
-αὐγοὺοτω αὕτη _ πατρόισι ΟΤΙ αὕτη-πατρἀσιν αὕτη--αὐγοὑατω ΟΒΛ αῦτη ἡ ῶρα θἰδ [θἶδ
οιιι. Οι] ἀρἑσκει καὶ τῶ αὺγοὺοτω ΟΗΡ 28 ῆν ΟΗΕ 29 Οὶῖ οπι. Ι χαίρουσιν (Βία) Ι ὅτι
ὴσῳὰλισται τὰ ἔσω ΟΜΙ τὴν θεοτὁκον ανοιξον ΟΝΡΛ :οι'3ο τὴν θεοτὸκοιι ἄνοιξον Ονι-°Ι ὁτι ὴσῳὰλι-
σται τα ἔσω ΟΜΡΛ ἐκοινὼνησαυ Οι οὐκέτι ΟιΙ οὐκ ἔστι ΟΜΝΡΛ μια: ὁρθὸυοξοεὶ - βασιλεύει
οπι. Ι 31 ἔν ΟΨΡ ὶουστινο; βασιλεύει ΟΤ οιιι. ΟΒΝΡΛ 32 ἔν Οι°Ρ ὼη ο Ι 33 τὁσ
οιτι. ΟΕ 35 ἦν ΟΕ τὴν ῆν Ι ἀμαντησ ΟΠΠΡ 36 ἐνδὑσ ΟΝΡ ἔνδον Ι ῆν Οὶὶ τὴν ἦν Ι
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τὸ λυχνικὸν ἔσω ποίησον· την σύναξιν κὴρυξον. αγία τριας, τὴν ύγείαν δὸς αύτῶι.
είς θεος, μία πίστις· ὅλων ὀρθοδὸξων πολλα τα ἔτη. πἐμῳον φέρε τοὺς αλλους ἐπισκὸ-
πους· ”ί·ίλίαν τὸν Βοτρυηνὸν αναθεματισον. 'ὶωαννου πατριαρχου πολλα τα ἔτη·
'Επιφανίου πατριαρχου πολλα τα ἔτη· τού αύγούοτου πολλα τα ετη. Ευφημίας αυ-
γούστας πολλα τα ἔτη. τὴν νίκην τού βασιλέως, είσελθε ἔσω. εὶς αἰῶνας τὸ ε
βασίλειον τούτο, απελατα του Ἄκεφαλου, απελατα τῶν αίρετικῶν.

Καὶ λοιπὸν 'ὶωαννης ὁ θεοφιλἐστατος επίσκοπος Τίτολεμαίδος είπε πρὸς τούς απὸ
τού πλήθους ταύτα· 'Αναθεματίςομεν παντας μὲν ούς ανεθεματισεν ὁ αγιωτατος και
μακαριὡτατος ἡμῶν αρχιεπίσκοπος καὶ μητροπολίτης, καὶ πασας τας αίρἑσεις, ἐξαιρἑτως
δε τὸν δυσσεβῆ καὶ θεομαχον Σεβῆρον τὸν 'Ακἐφαλον καὶ Μανιχαῖον καὶ 'ὶωαννην τὸν ιο
δυσσεβῆ καὶ θεομαχον, τὸν μανδρίτην, καὶ αποστρεφὸμεθα την πρὸς αύτούς κοινωνίαν
καί αλλοτρίους αύτοὺς καλοῦμεν καὶ αὐτοῦ του ὀνόματος τῶν Χριοτιανῶν. ἔστωσαν
ούν αναθεμα απὁ τοῦ πατρὸς καὶ τού υὶου καὶ του αγίου πνεύματος, ἐν τῶι ούρανῶι
καὶ ἐν τῆι γῆι, ἐν τῶι αἰῶνι τούτωι καὶ ἐν τῶι μἑλλοντι, αμήν.

Εῖπε δὲ καὶ ὁ θεοιριλἑστατος επίσκοπος Θεόδωρος τῆς ἴίοριρυρεωνιτῶν ταῦτα· Η·
Γίαντας ασους προλαβων ανεθεματισεν ὁ αγιὡτατος καὶ μακαριωτατος ημων αρχι-
επίσκοπος καὶ μητροπολίτης, αναθεματίςομεν σὺν αύτῶι· σύν αύτοῖς αναθεματίςομεν
καὶ Σεβῆρον τὸν Ἄκἐφαλον καὶ 'ὶωαννην τὸν μανδρίτην ὡς συναινὲσαντα τοῖς αὶρετικοῖς

' ού θα μασιν ἔστωσαν τοίνυν αναθεμα απο του πατρος καὶ τοῦ υίοῦ καὶ τούαυτ γ .
αγίου πνεύματος, ἐν τῶι ούρανῶι καὶ ἐν τῆι γῆι, ἐν τῶι αὶῶνι τούτωι καὶ ἐν τῶι μἑλλοντι, 20
αμὴν.

"Εφη δὲ καὶ 'Ηλίας ὁ θεοσεβἐστατος επίσκοπος τῆς "Ραχληνῶν ταυτα· Καὶ ῆμεῖς
κατ' ίχνος βαίνοντες του αγιωτατου καὶ μακαριωτατου ἡμῶν αρχιεπισκὁπου καὶ μητρο-
πολίτου καὶ πειθὁμενοι τῆι αύτού αγαθῆι διδασκαλίαι καὶ εἰδὀτες ὡς ανω καὶ κατω τα
δίκαια καὶ τα αληθῆ ταῖς αγιωταταις ἑκκλησίαις πραγματεύεται, τούτου χαριν ανα- 26
θεματίτομεν τοὺς οὐχ απαξ, ού δὶς αναθεματισθἑντας, αλλα καὶ καθ' ἑκαστην ἡμέραν Μ νῖῖῖ 1091
αναθεματιςομἑνους, τὸν 'Ακἑφαλον καὶ Μανιχαῖον Σεβῆρον καὶ τα 'ὀυσσεβῆ αύτοῦ φρο-
νἠματα καὶ 'ίωαννην τὸν μανθρίτην καὶ τα δυσσεβῆ αύτοῦ διδαγματα μετα καὶ τῶν
κοινωνούντων αύτοῖς. περὶ γαρ τῶν λοιπῶν περιττὀν ἐστι καὶ λέγειν. ἔστωσαν
τοίνυν αναθεμα απο τοῦ πατρὸς καὶ τού υὶού καὶ του αγίου πνεύματος, ἐν τῶι ούρανῶι 30
καὶ ἐν τῆι γῆι, ἐν τῶι αῖῶνι τούτωι καὶ ἐν τῶι μἐλλοντι, αμὴν.

Καὶ ἐξεβὀηοαν οί απο τού πλήθους· Εῖς θεὸς, Χριστὸς βασιλεύει. τῶν επισκόπων
πολλα τα ἔτη· τῶν ὀρθοδὁξων πολλα τα εύλογητὸς κύριος 'Ιησούς ὁ βασιλεύς,
ὅτι ἑπεσκὲιματο καὶ ἐποίησε λύτρωσιν τῶι λαῶι αύτοιῖι. Εν. ι. 68

Καὶ ἔτι ἐπιμειναντων τῶν απὸ τοῦ πλὴθους καὶ ἐκβοὡντων περὶ τοῦ γενέσθαι αγίαν νε
σύναξιν ἐν τῶι εύκτηρίωι οίκωι τῆς αγίας ἐνδὁξου καὶ θεοτὸκου παρθενου Νὶαριας, προσ-
εφωνησεν αύτοῖς ὁ αγιὼτατος ἡμῶν αρχιεπίσκοπος ταύτα· 'Επειδη πολλη ῶρα ἐστὶ
καὶ θίκαιὸν ἐστιν ποιῆσαι ημας την θείαν λειτουργίαν, δι' ῆς θεραπεύεται ὁ θεὸς εἰς ῶφἑλειαν
τῶν ἡ ετἑ ων ῳυχῶν αρκεσθῶμεν τούτοις· πολλα γαρ ἐστι τα ἔχοντα αναγνωσθῆναι. 30.. . . . . „ ..μ Ρ ι
τῆι ούν σὺν θεῶι αγίαι κυριακῆι τῆι ἐπιούσηι ἐν τωι ειρημενωι ευκτηριωι οικωι της 23- νι- 8ερτ. ν.. 51

Ο [= αοι·ν], ΙΡ
ι τὸ λυχνικὸν-κἡρυξον οτιι. Ι ύγὶειαν ΟΜΡ 3 βοτρύινον ΟΗΥΙΡ .ης αὐγούστησ ΟΠ

6 απελατου _ απελατου ΟΝΡ 7 τῆσ πτολεμαὶδοσ ΟΡ ις τού] οιιι. 1 τουε οιιι. Ι 15 καὶ
οιτι. Οι ὁ θεοφιλἐστατοσ θεὸδωροσ ἑ·ιτίο·κο·ποσ Ο" θεόδωρος ὁ θεοῳιλἑστατος ἐπίσκοπος Ο°^
17 αύτοῖς δὲ Οελ 18 τοῦτον τοῖσ Ον αὶρετικοῖς καὶ ασεβἐσιν Οελ 19 ἔστω Ι αναθεμα
αύτοῖσ Ι εε θε οιιτι. Ον θεοιριλἑστατοσ Ο" 24 εὶθὀτεσ Ι ει·ι:ιΞαιι°εε Λ οιιι. ΟΡ 26 Οὐ
ΟΡ ἢ 1 ερ ἔατω Ι 3ο αναθεμα αύτοισ 1 32 βασιλεύσ ΟΝΡ 33 'ὶησοὔε Ούι- 0,!
36 καὶ οιιι. Ονὶ?

Λεια εοιιείὶὶοιμτο οεευωοιιὶσοτμιιι. Τοιει. ΙΙΙ Ι2

.ιἐ
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δεσποίνης ῆμῶν τῆς ἐνδόξου καὶ θεοτόκου παρθένου Μαρίας τα λοιπα αναγινὼσκομευ
καὶ παλιν αναθεματίςομεν τὸν 'ιλκἑφαλον καὶ παντας τούς μετ” αύτοὕ.

αν ειε Καὶ λοιπὸν ἐκῆρυξε τὴν τοιαύτην αγίαν σύναξιν ΖαχαιιιίαΞ ὁ θεααεβἑσΐανοῖ αιυχμ
διακονος· Γνωρίςομεν τῆι ύμετἐραι αγαπηι ὅτιπερ τῆι ἐπιούσηι κυριακἦι εὶ§ δόξαν του
δεσπότου Χριστοῦ του θεοῦ ῆμῶν καὶ τῆς αγίας ενδόξου δεσποίνιιΞ ἡμῶν θεονὁκον Και ι
αειπαρθἐνου Μαρίας καὶ ὺπἑρ σωτηρίας νίκης καὶ διαμονἦ9 'Τοῦ Φὶλϋχρίσλον ἡμῶν βασμ
λἑως ίὶουστίνου καὶ τῆς εύσεβεστατης βασιλίδος ίἔὺφημίας καὶ τῶν μεαὸνων ἐξονσὶῶμ
καὶ τοϋ αγιωτατου πατριαρχου τῆς βασιλίδος πόλεως ”ίωαννου καὶ τῆς αύτόθι ἐνδι-Ή
μούσης αγίας συνόδου ἐν τῶι οΐκωι τῆς αγίας Μαρίας τῶι ἐν ”ίαι.ιΨΘνΦΟὶ§ Τὴν ὁὶΥίο;υ
σύναξιν ποιούμεθα. τῆι δὲ αύτῆι αγίαι κυριακῆι ἔωθεν ενταύθα συνερχαιιεθα. ῖι.-0, τις
ἐντεῦθεν μετα ωαλμωιδιῶν καὶ κηρῶν καὶ θυμιαματων ἐν τῶι αγἱωι οἴκωι κα°ΤανΤὴσαντεε
τῆν λιτῆν καὶ την αγίαν ούναξιν πληρὡσωμεν· καὶ παντες καὶ Τιαααὶ μενα νπονδῆε
ουνἐλθωμεν. καὶ μετ' οιύτόν καὶ ό αγιὡτατος ῆμῶν αρχιεπίσκ0ΤΓΟ9 εἶπεν Ονΐως-
Γνωρίςομεν τῆι ύμετἑραι αγαπηι ὡς ατιπερ τῆι ἐπιούσηι αγίαι κυριακῆι ἐνταῦθα ανα
ερχόμεθα, ίνα ὲντειῖιθεν μετα ψαλμωιδιῶν καὶ κηρῶν καὶ θυμιαναανν λὶΤανεὐΘν“ι“ε§ Κατ-.. ιι
ανΐἠαωμεν ἔν τῶι εὺκτηρίωι οίκωι τῆς αγίας θεοτόκου καὶ αειπαρθὲνου Μανίνίει κὰκεῖσε
τὴν αγίαν σύναξιν πληρούμεν.

Καὶ ἐξεβόησαν οί από τού πλήθους· Τὸν ἔφορον ἔξω βαλε· όλους τοὺς Ἄποσχίσταε
ἔξω βάλε· ὰναθθμα τοῖς Ἄποσχίσταις· αναθεμα τοῖς δεχυμἐναὶῖ ἕνα ἑκεὶνων· κληρικούς
Ἄποαχίατας μηδεὶς δὲξηται. τούς αττοστατας μηδεὶι ἔὶἑἕιιΐαι- ταιὕα ὰρνιισαι-ίἑναυς ιν
Τὴν ἐὶἰκλιιαίαν μηδεὶς δἐξηται. τοὺς πολεμἠσαντας τόν σταυραν Η-Τὶδθὶἱ δἐἔηΐαὶ-

Καὶ λοιπόν προσεφὼνησεν αύτοῖς ό αγιὡταταε ίινὥν ἀΡΧὶε”θ“ίσκο'ν'ο§ Τανλα” Τὸ
νἐν”ὶ'Θὶ λνχνικόν τῶι σαββατωι ἑοπἐρας ἐν τῶι αύτῶι εύκτηρίωι οίκωι τἦΞ αΥία§ θεα-
τοκου καὶ αειπαρθἐνου Μαρίας ποιούμεθα. καὶ ῆσυχασαντων ἐπετελἑσθη ῆ αγια
σύναξις. ει

Μ νιϊι ιοινι Ἑπιοτολῆ τῶν ἐν δευτἐραι Συρίαι ἐπισκόπων πρός “ίωαννην πατριαρχιιν Καὶ 'Τὴν σὐνοδον

θα Δεσπότηι ἡμῶν τα παντα αγιωτατωι καὶ μακαριωτατωι πατρὶ τιατἐβων ὰίϋχι-
επισκόπωι καὶ οὶκουμενικῶι πατριαρχηι 'ὶωαννηι καὶ τῆι κατα την βασιλίδα τῶν πόλεων
ἑνδηνθνσιιὶ αγὶαι καί θεοτιμῆτωι συνόδωι οί ελαχιστοι ἐπίσκοποι Συρίας δευτέρας
“Οταν αποβλἐιμωμεν πρὸς τὴν φοραν τῶν περιστοιχισαντων ῆμας χαλεπῶν καὶ λογιαὼ- ιν

θ λ Β -νμε α Τὶιν ε-ιιενεχθεισαν σύγχυσιν απροσδοκητως ταῖς ἐκκλησίαιε του θεού, τό παν εὶκατως
Ταἶῖ Θὶκείαα ἐιτιγραοοντες αμαρτίαις τῆν τού κυρίου μακροθυμὶαν θαυμαςαιιεν” ὅταν δὲ
ιιαλιν τὴν πρός τό κρεῖττον ἐνθυμηθῶμεν εύκταίαν μεταβολὴν, την αποστολικῆν ἐκείνην

2 Ον- νι 15 Ή'ΡΟαΥὀι1Εθα λὲγειν φωνὴν χαρις τῶι θεῶι ἐπὶ τῆι ανεκδιηγῆτωι αύτου δωρεαι·
Εν. ι. 68 ού γαρ τιεριεῖδεν εὶς τἑλος ῆμας, αλλ' ἐπεσκἑιματο καὶ ἑποίησε λύτρωσιν τῶι λαῶι ιν

αύτοϋ. ίνα τοίνυν καὶ τοῖς λίαν απίστοις τῆς αληθείας ἑιτἱγνωσις γένηται καὶ δια
Τῶν Τιρανιιατων ῳανῶσιν ῶς αληθῶς αιμευδεις αὶ του κυρίου ιιιωναὶ καὶ πρός ταῖς αλλαι;

Ο [= α0ιν], Ι, Ρ [ιιεαιιο ιια ες]
1 καὶ οιιι. Ρ 6 καὶε οιτι. ΟνΡ. οοιτ. Οι 8 αρχιεπισκόπου ΟΦΛ ςι τῆς αγίας αιιι. Ον

ιο σννσγὁνεθα ΟιΙ τι τω αύτῶ ΟεΛ ιν καν Ι οιιι. ΟΡ τς αρχιεπὶσκοπσσ ἡμῶν ΟΡ
τς κηρίων Ο* ι-ιι. ειίὶ. ὶιι ὶοοο αειτὶιο ιθ εύῳορον ΟΙ' τοὺσ Ἑ οιτι. ΟΡ εο/21 τοὺς ασοσταταε
_ τόν σταυρὸν μηδεὶς δἐξηται εοτίρεί τούσ αποστατασ _ δἐξηται τούσ πολεμὴσαντασ _ δἑξηται ΟΘΛ
τοὺσ αρνησαμἑνουσ _ Βὲξηται τούσ πολεμἠσαντασ _ δὲξηται ΟΜΡ τούσ αποοτατασ _ δὲξηται τοιξισ
ἀρνησαμενουσ _ δὲξηται Οιί σε αρχιεπίσκοποσ ἡμῶν ΟΠΗΡ 23 ἐσπεραν ΟΝΡ αὐτῶι]
αγἰωι ΟΓΙ ειι σὺν θῶ ποιούμεθα Ον ἐπιτελὲσθη Ρ 26 Έ Ον ιιι ιιτρ. σύναξιν Ον
ες τῶ δεοτιότη Ον τα Οιιιἱ τω Ον 28 τὴν οιτι. Ι 3ο περιστοιχησαντων Οια χαλεπῶν]
κακῶν Ονξί 31 οίκότωσ Ον 36 τῆς αληθείας οιτι. Ονὶξ
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-ιν Ολ Ο ςη Η-Ρΰἡ διαρρὴδην βοῶσα· ρχονΤαι Ττρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδὐμασι πρσβὸηωυς ἔσωθεν ιι-ὶιι. γγ Τς
δὲ εῖαι λὑκοι όιρπαγες, από Τῶν καρπῶν αὑΤῶν ἐπιγνῶσεσθε αὑΤοὑς, καὶ
λοιπόν Ττερισωθῶσι καὶ ἐγκαΤαλεγῶσι Τῆι ὶερἕιι Ττοὶμνηι ΧρὶσΤοῦ Τοῦ θεοῦ ἡμῶν Τα
Τταρ' αὑΤῶν διαο·ιΤασθἑνΤα ΤτρόβαΤα, δἐδωκε καὶ ἐφὴπλωοεν ό θεὸς ἐπὶ Τῆι Τῶν ὲκκλησιῶν
εὑκοσμὶαι καΤα Τιασαν Τὴν οὶκουμἐνην εῖρἠνιις ἄψαΤον δωρεαν. βασιλέως γαρ ΤιιοΤοῦ 6
χρημαΤὶ3ονΤος καὶ Τὴν καρδίαν ἑλλαμιτομἐνου Ττρομηθεἱαι Τοῦ κρεἱΤΤονος καὶ όιρχιερἑως Ι. Ψ 213
όσὶου ςμἠφωι θείας χόεριΤος όιναφανἐνΤος καΤα Τὴν βασιλὶδα Τῶν πόλεων καὶ Τῶν ό:ΤΤοσΤο-
λικῶν ὑ·ιΤερμαχοῦνΤος δογμόαων, πῶς ἔνεοΤι μὴ λίαν Τόν λογισμόν ὑπεραἱρεσθαι καὶ
εὑφραἱνεσθαι Τῆι Τῶν αρἱσΤων ό:Ττὸ Τῶν χειρόνων Ταχεἱαι μεταβολῆι καὶ όιΤτορρὶΤτΤειν
ασμἑνως, ῶς ἐνῆν μό:λισΤα, Τοῦ φθονεροῦ διαβόλου Τα κἐνΤρα; καΤασΤόινΤες γὰρ εἰς γνῶσιν 10
ἡμεῖς ῶν ἐνθἑομως καὶ κανονικῶς ἔπραξεν ὴ ὰγἱα σὑνοδος Τῶν ὁσιωΤόιΤων ὑμῶν μηδὲ όλως
ὑπομεὶνασα Τὴν ἄθεον καὶ Τταρόινομον Σεβἠ ρου ·ιΤροΤι·ἑΤειαν (ποὶα γαρ δὑναμις λόγου καν
πρὸς όλἰγον ἑφικἐσθαι δυνὴσεΤαι Τῶν ἐκείνου κακῶν καὶ ῶν Τό θεῖον ἐβλασφὴμησε, Τόν
ἑὶ·ιΤανΤα χρόνον αναθεμοαἰςων Τὴν αγἱαν μεγότλην καὶ οῖκουμενικὴν ἐν Χαλκηδόνι σόνοδον
καὶ Τὴν ἐΤτισΤολὴν Τοῦ ἐν αγἱοις |ὶἐονΤος γενομένου Τῆς πρεσβωὲραε ψὡμ-Πε ὰρχιε-πι.. Τε
σκόπτου, συνεργὸν καὶ Τταρα·ιΤλὴσιον ἐν απασιν ἔχων ΪῖἐΤρον Τὸν ασεβῆ Τὸν Τῆς ,Απα-
μἐων Τὴν Ττροεδρὶαν παρὰ ΤτόινΤα θεσμὸν ἐκκλησιασΤικόν ὑφαρΤτόισανΤα), ῆσθημεν εἰκό-
Τως, πῶς γαρ οὑκ ἐμἐλλομεν; καὶ εὑχαρὶοαους ανεαἑμψαμεν ὑμνους ΧρισΤῶι Τῶι θεῶι
ἡμῶν ἐῳ' οῖς καὶ νῦν θερα·ιΤεἱαν εῦκαιρον καὶ λὑσιν Τῶν δυσχερῶν ἐδωρὴσαΤο πασιν ἡμῖν.
ἢδη μὲν οῦν εὑθὺς ἐν προοιμὶοις ἐν γνώσει Τῶν ἑκεὶνοις ἐιΤΤαισμἑνων γενόμενοι καὶ μὴ εν
φἐρονΤες Τὴν όλεθρἱαν εἰσἡγησιν Τῶν Ττονη ροΤαΤων καΤανοεῖν, φθόισαν-τες ὴλευθερωσαμεν ἡ
Τὰς ἑαυΤῶν ψυχὰς καὶ Τὰς ·ιΤισΤευθείσας ὴμῖν ἐκκλησὶας Τῆς Σεβὴρου καὶ ὶ-ὶἑΤρου κακιας καὶ
α·ιΤεκ·η ρὑξαμεν ὡς αὶρεοιαρχας καὶ ἀναθἑμασιν ὑπεβὰλομεν, χωρίσανΤες ἑαυΤοὑς Τῆς πρὸς Μ ν1Π ±ον5
ἑκεἰνους κοινωνὶας. ότλλ” ἑπειδἡπερ οὑ μόνον ἡ Τῶν ἑλαχἱατων ἡμῶν γέγονε δικαὶα
καΤ' εκείνων ἐατοκὴρυξις, όιλλ' ῆδη καὶ Τῶν μακαριωΤαΤων ὑμῶν, οὶς καὶ ὴμεῖς ακσλσυθεῖυ εε
ἐπειγόμεθα, φἑρειν οὐ δυνόιμενοι Τῶν ΤηλικοὑΤων αΤοιΤημόιΤων Τὸ μέγεθος, οΤἑνονΤες δὲ καὶ
δακρὑονΤες ἐπὶ Τῆι Τῶν ασεβῶν ἀναλγησὶαι καὶ βουλόμενοι μἐνειν ἐΤι·ὶ Τοῖς ·ιΤροΤἑροις συν-
εχωρὴθημεν οὑδαμῶς, οῖα λιβἑλλων ἡμῖν ἐιτιδοθἑνΤων ὑπὸ Τοῦ θεοφιλοῦς Τῆς Ἄιταμἑων
κλὴρου καὶ Τοῦ ΤὰγμαΤος Τῶν εὑλαβῶν μοναχῶν, δι' ῶν διεξἱἦλθον ῳόνους, Τταροινὶας,
Ττραξεις Τολμηρότς, Ττολιορκὶας μοναο-τηρἰων εὑοτγῶν, γυναὶων ασἐμνων ἐπεισαγωγὰς ἐν ευ
Τοῖς ἱεροῖς καὶ αβεβὴλοις αηκοῖς, ἑπιορκὶας, βλασφημὶας, δόσει χρημόαων χειροΤονὶας
(Τα γαρ ΤοὑΤων ῳριι‹ωΒἐσΤερα καὶ μεἱςονα ὶὶ καΤὰ φὑσιν ανθρωπἱνην ὼς εἰπεῖν Ττερἱεργον
αν εἴη διακωδωνηειν, συγχωρεῖν δὲ δια Τῆς Τῶν ἐγγεγραμμὲνων λιβἐλλων καΤοτγραφἦς
γνῶσιν Τταραλαμβόινειν Τοὑς ἐνΤυγχανονΤας), ἀφορμὴν δὲ καὶ δἰκαιααΤτὲρμαΤα Τῆς καΤ” ἐκεί-
νων ἐνθἐαμου ΤΤότλιν καΤακρὶσεως εὑρόνΤες καὶ νῦν αφ' ῶν ἐκεῖνοι μόιλισΤα καὶ ΤτληΤΤόμενοι
Τῶι οῖκεὶωι συνειδόΤι καὶ ιΤόινΤα παρα κανόνας Τι·ρόιΤΤονΤες δελεόισανΤες ἐνὶους Τῶν Τελοὑν-
Των εὶς Τοὑς ἡμετἑρους κλὴρους διὰ σωῳρονισμόν ἐκκλ·ησιασΤικὸν Τιρὸς όλἱγον ἐκβλη-
θἑνΤας εἰς ἐαυΤοὑς εῖλκυααν καὶ ὰιτηνἑγκανΤο καὶ Ταῖς ὑΤτ” αὑΤῶν Ττορθουμἑναις ἐκκλησἱαις
αθἑσμως όιΤτεγρὰιμανΤο ΤτανΤαχοῦ Τοῖς θείοις κανόσι μαχόμενοι, ΤοὑΤου χαριν ὴμεῖς Τιαιδα-
γωγοὑμενοι Τῆι ὁσίαι Τῶν ὑμεΤἑρων δὶδαγμόαων ἑιτικρἱσει αναθεμαΤὶΞομεν καὶ ἐπὶ Τοῦ ὶν
ΤταρόνΤος Σεβῆρον καὶ ὶἹἑΤρον Τοὺς φρενοβλαβεῖς καὶ Τῆι κρίσει Τοῦ μεγαλου β·ἠμαΤος καὶ

Ο [= ε.ει·ν], ῖ
Το ὡσ ΙΛ καὶ ὡσ Ο Τ: ὑμεῖσ Ο” ῶν Ο" Ιλ ὼσ Ο" 13 εὶσ Τὸ Ο” 16 έχων ἐν

όὶπασι ΟΤΕ 18 καὶ εὑχαρἰσΤουσ Ονῃῖἰὶ εὑχαρἰστόυσ Τὲ Ον ἀναπἑμιμαμεν Ον ἀναΤτἐμιμαι ΙΛ
ἦν- ΟΜΥΙ ιὥ 00/ὶ Το ἡμῖν οιιὶ. Ον οο ἐκεὶνοις οιτι. Ο" 22 κα-τα-Γῃσ-|·ςσΘε{σασ Ο"

η Ο ~ ' | 023 καὶ οιὶὶ. ΟΙ 25 ἐστοκἡρυξις Ι οιααγορευσισ Ο 26 επειγομεθα Ιλ ἑπειγομενοι καὶ
3: ἀβεβἠλοις Ι ὰσὑλοισ Ο 32 ῆ ΟΟΙ οτιι. Ον" 33 διακϋννὶςειν ΟΥ 34 δὲ ΟΠ οπι. Ον"
37 Τοὑς οτα. Ον δια 1 καὶ διὰ Ο
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φοβεροῦ παραδἰδομεν Τὰς ἐκεὶνων ὰνοαἱας ψυχὰς, όιπαλλοΤριοῦνΤες αὑΤοὑς παραπλησὶως
καθόιπερ ὑμεῖς, μακαριὼΤαΤοι, πανΤὸς πρὰγμαΤος, Τιμῆς, ὰξἱας, ἐνεργεἰας ὶεροαικῆς, Τῆς
σε·ιΤΤῆς κοινωνἱας καὶ γυμνοῦνΤες οὑ μόνον ἱερωσὑνης ῆς ἔχειν ἐφανΤα3ονΤο μό:Τἡν, αλλα
καὶ πασῃς μεΤουσἱας πρὸς Τἡν Τῶν όρθα φρονεῖν ἐγνωκόΤων 'ὀιόικρισιν (δἐος γαρ μἡ Τοὑς
ακεραιοΤἑρους ἐπὶ πλεῖον μιμἡΤας Τῶν οὶκεἰων βλασφημιῶν καθελκὑσωσι· πόινΤα γαρ ε
Τολμῶσιν ῶς ἔΤυχε), καὶ δεόμεθα Τῶν ὰγιωΤόιΤων ὑμῶν δια ΤαὑΤης ἡμῶν Τῆς μεΤρὶας
ἐπιατολῆς, ῆι καὶ ἐνΤἐΤακΤαι Τα ἐπιδοθἐνΤα διδασκαλικόι, γνῶσιν αλῆθῆ παρειλ·ηῳόΤας
Τῶν Σεβἡρου καὶ ΓὶἐΤρου πλημμελἡμόαων ἐπικυρῶααι καὶ Τὴν παρ' ἡμῶν νῦν ἡγἡσανἐνῆν
Βιοὶκησιν Τοῖς θεὶοις ἐγνωσμἐνην κανόσιν, εἰ καὶ μηδὲν ἔχειν αὑΤοὑς ἔνθεσμον ὶερωσὑνης
ἑγνὡκαμεν πὼποΤε, αναγαγεῖν δὲ καὶ ἐπὶ Τόν εὑσεβἐσΤαΤον καὶ όρθόδοξον ἡμῶν βασιλεα, ιν
ἐῳ' ῶι Τε μανθὸινονΤα Τα περιεχόμενα Τοῖς λιβἑλλοις καὶ Τα παρ' ἡμῶν κριθἐνΤα καὶ δι-
καίαν εῖδησιν ἔχονΤα Τῶν παρ' ὑμῶν ῆδη καλῶς καὶ ὁσἱως ἐψηφισμἐνων, θεοπὶσαι Ταῖς
ἡμῶν ἱκεσὶαις πειθόμενον Τἐλεον ἐλευθερῶσαι Τῆς ἐκεὶνων ψυχοφθόρου βλότβης Τόις αγίας Τοῦ
θεοῦ ἐκκλἡσὶας. οῦΤω γαρ αν ὁ καθαρός σῖΤος ἐπὶ Τῆς εὑσεβοῦς αὐΤῶν βασιλεἱας
αδιὰῳθορος μἐνοι Τῶν Ξιἔανἱων χωρισθἐνΤων, ῶς εῖθε πότλαι καὶ πρόπαλαι. πρὸς γαρ ιε
εῦμόιθειαν Τῶν μακαριωΤόιΤων ὑμῶν καὶ Τα 'ίσα Τῶν παρα Τοῦ μεγαλοπρεπεσΤό:Του Τῆς
ἐπαρχἰας όὶρχονΤος γνωρισθἐνΤων Τοῖς ἐνδοξοΤόιΤοις όιρχουσιν ἐνεΤόιξαμεν Τῆιδε Τῆι συνο-
δικῆι Τῶν ἐλαχἱσΤων ἡμῶν ἐπιατολῆι.

Ύπογραφαἰ
Κῦρος ἐλἐει θεοῦ ἐπἱσκοπος Μαριόιμμἡς ἐρρῶσθαἰ με ἐν κυρἱωι καὶ αὑΤῶι δουλεὑειν ευ

όιπερισπασΤως ὑπερεὐχεσθε, κὑριοι Τα πὰνΤα ὁ:γιὼΤαΤοι καὶ μακαριὼΤαΤοι παΤέρες: -
Ζωὶλος ἐλέει θεοῦ ἐπὶσκοπος “Ρεεφανἡς ἑρρῶσθαὶ με ἐν κυρίωι καὶ αὑΤῶι δουλεὑειν

ὰπεριοπόιστως ὑπερεὑχεσθε, κὑριοι Τα πόινΤα όιγιὡΤαΤοι καὶ μακαριὼΤαΤοι παΤέρες: -
Σεβηριανὸς ἐλἐει θεοῦ ἑπἰσκοπος Ἄρεθοὑσης ἐρρῶσθαὶ με ἐν κυρὶωι καὶ αὑΤῶι δου-

λεὑειν απερισπόισΤως ὑπερεὑχεσθε, κὑριοι Τα πόινΤα ὁιγιὡΤαΤοι καὶ μακαριὼΤαΤοι εε
παΤέρες: -

Κοσμας ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος Ἑπιφανεἰας Τῆς φιλοχρἱσΤου ἐρρῶσθαἰ με ἐν κυρὶωι καὶ
αὑΤῶ δουλεὑειν ἀ·ιΤεριοπασΤως ὑπερεὑχεσθε, κὑριοι Τα πόινΤα ὁιγιὼΤαΤοι καὶ μακαριὼΤαΤοι
παΤέρες: -

Εῦσἑβιος ἐλἑει θεοῦ ἐπἰσκοπος Λαρἱσσης ἐρρῶσθαὶ με ἐν κυρίωι καὶ αὑΤῶι δουλεὑειν εε
ὰ·ιι·ερισ·ιι·ασΤως ὑπερεὑχεσθε, Τα Τι·όινΤα ὰγιὼΤαΤοι καὶ μακαριὼΤαΤοι παΤέρες: -

"ὶσον πραξεως σνσΤασης ἐπὶ Τοῦ μεγαλοπρεπεσΤὰΤου Τῆς ἐπαρχὶας ᾶρχονΤος
ιοειιι εΤει>ιοιιινε ι=ι:Τκνε ει· ινεικκνε οικεοκι ι:ικιειιυὶ~ιΤ: ΚαΤὸ: Τὸ διελθὸν πασχα

αγιον Τῆι νἐαι κυριακῆι ἀνελθόνΤος Τοῦ κλἡρου πανΤός, ῶς ἐθος ἐσΤὶν, εὶς προση-

Ο [= ειοτιη, Ι
3 ῆν Ι 4 'ὀἐον ΟΙ 13 Τασ Ο Τῆσ Ι Τς ὰδιαωθόρωσ Ον εῖῦεὶ εὶωὶὶε ΟΤΙ Τ7 γνωσθἐν-

Τεννἰ Ι9 αὶ ὑπογραφαὶ Οκ εο. εε. 24. αγ. 30 ἐλἐω Ον πο. εε. εε ελέω Ι εο μαριαμνησ Ο”1
ετ ὑπερεῦχεσθαι Ον εῦχεσθε ΟΠ κὑριοι Τόι πὰνΤα οττι. ΟΙΙ εε ρεςῳἐμῃσ Ον ρεῳὰη-ης 1
εεῇες ἐν κυρίωι-¬παΤὲρες επι. ΟεΛ ες μακαριοι Ι 24-26 Ροεὶ ες-29 εοὶὶ. Ον εε, σευῆ-
ριανὸσ Ο” ἐρρῶ Ον εε-26 με _ ποαἐρες οπι. ΟΠΑ ες καὶ μακαριὼΤαΤοι οπι. ΟΠ
27-51 καὶ οὶ λοιποί ΟΤΙ 27-29 ἐν κυρίωι -πατἐρες οιπ. ΟΦΛ ςο ἐρρῶ Ον 3ο-3χ "_
ποαἑρες οιιι. Οεἰὶ 32 Ε Ον ὶτι τεμ. συοΤό‹οησ Οεςκἱ συσΤόισησ καΤα πἐΤρου Τοῦ ὰπαμεὶασ ΟΦΛ
ροεὶ: ὰρχοιαοσ εεὶό. ειὶτεταπι Ξπεοτὶρεὶοαεικ Τὶραξισ καΤὰ πὲτρου Τοῦ ἀπαμεὶασ Ο" 33 ιιπιειιι _
οι›:ειινκΤ οιΤι. εὶοιιὶ: οιπιιὶει Ι..ειὶ:ὶιιο ΟΝΙ, ερειὶ. τεὶ. ΟΕ· ιοειιι οιιι. Λ ιιιετκοε Ο" Κοντα ῖ
ὲπειδἡπερ καΤα ΟΛ 33/34 αγιον πασχα Ον
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γορίαν Τοῦ γενομἐνου ἡμῶν ἐπισκόπου ὶ”ὶἑΤρου ᾶκηκόαμεν παρ' αὑΤοῦ όιγανακΤἡσανΤος καΤὰ
Τῶν όεναγνωοπῶν (ΤόΤε γαρ ό:ναγνῶσΤαι ἐΤυγχὰνομεν) καὶ λὲγονΤος ἡμῖν όΤι δια Τί
κοινο·ιΤοιεῖΤε καΤἰ ἐμοῦ, όΤι ἐποίησα ΚωνοΤανΤῖνον από λαικῶν διόικονον καὶ ὑμᾶς πσρεῖ-
δον; μα Τόν 'ὶησοῦν όΤι ἐδοκίμασα Τἡν νὑκΤα ΤαὑΤην ποιῆσαι ὑμᾶς από όιναγνωσΤῶν
ὑποδιακόνους, ἶνα αὑΤός ό σΤαυρωθεὶς κατελθῶν μἡ ἐλυΤρῶσαΤο ὑμᾶς ἐκ Τῶν χειρῶν ε
μου. ΤαῦΤα δε καὶ ἐπὶ πανΤός Τοῦ κλἡρον εἶπε. κόιγὼ δὲ ΣΤἐφανος οῖδα καὶ Τό Τῆς
σΤολῆς γενόμενον εὶς Τό ὶνὶαραΤο3αβδό:λης. ἐπειδὴ δὲ καὶ διδασκαλικόν συνἐΤαξαν οί
παρόνΤες θεοῳιλἐσΤαΤοι κληρικοί, όπερ καὶ ἐπἐΤρεκμαν ἡμῖν ἐπιδοῦναι, παρακαλοῦμεν 1.ν±±-,Τ
ΤοῦΤο ἀναγνωσθῆναι καὶ ἐκασΤον διασαφηνίσαι ᾶπερ οὶδε κεφαλαια περιεχόμενα Τῶι

ΗΒιδασκαλικωι. ιο
ια' ιοκκκκεε εκεεεοὶνε ενὶνεκικκνε νικ οινιτοεειικνε εοιιιιεε οι νιπιεεεε οικπ:

Τό ἐπιδιδόμενον διδασκαλικόν αναγινωσκἑσθω οῦΤω Τε καΤὰ Τὴν αίΤησιν Τῶν ἐπιδεδω-
κόΤων παρόνΤες οὶ θεοφιλἑσΤαΤοι πρεσβὑΤεροι διἀκονοι ὑποδιακονοι όιναγνῶσΤαι καὶ
λοιποὶ εὑλαβεῖς κληρικοί βουλόμενοι σαφῆ ποιεὶΤωσαν Τἡν οὶκείαν γνὼμην ἐερ' οῖς καὶ
ἐπίσΤανΤαι, Τόν θεόν καΤα νοῦν λαμβανονΤες καὶ Τό οἰκεῖον πρόσχημα, ὡς οὑδἐν πρός 16
όιπἐχθειαν ἡ χόιριν ποιἠσονΤαι, αλλα πόινΤα σὑν ᾶληθεἱαι ἐκδιδαξουσιν.

ιεΤ ονιὶι οι:-ιΤνΤ.ιεειεΤ εκ οεειοιο κιεειΤ.×ιΤΑ οει·

Τοῖς πόινΤα όσιωΤόιΤοις παΤρόιο·ι καὶ ἐπιοκόποις Τῆς δευΤἑρας Σὑρων ἐπαρ-
χίας παρα Τοῦ κοινοῦ Τῶν κληρικῶν °ΤῆΞ ἐν Ἄνανεὶαι Τῆι μηΤροπόλει αγίας Τοῦ
θεοῦ ἐκκλησίας. "ίδιον ὶερωσὑνης καὶ Τοῦ σεμνοῦ Τῶν ΧρισΤιανῶν ἐπαγγἑλμαΤος σω- εε
φροσὑνη καὶ ἐπιείκεια καὶ πρό γε πόινΤων ό Τῶν ὁσὶων δογμόαων θεσμός καὶ ἡ θεσπεσία Μ ν11Ι ὶοηη
Τῆς πίσΤεως παραφυλακὴ, ἑῳ' ῆι καὶ ό Τῶν μοκαρίων παΤἐρων ἀοίδινός Τε καὶ σεβόισμιος
χορός ᾶνωθεν ἔκ Τινος όινεπιλἡπΤου διαδοχῆς όικηρόαοις λογισμοῖς ρυθμόν ἐναρμόνιον είσ-
ηγἡσαΤο Ταῖς όιγαθαῖς Τῶν ανθρώπων ψυχαῖς πρός ὰγιασμόν Τῆς θείας μυοπαγωγὶας. οι
μεμαθἡκαμεν γαρ από Τῶν θείων λογὶῶν βοᾶν μἡ μἐΤαιρε όρια αὶὡνια όι ἔθενΤο νων. εε, εε
οί παΤἐρες σου. αλλα ΤαῦΤα μὲν οί σεβόισμιοι παΤὲρες καὶ Τῶν θεσπεσὶων ἀπο-
σΤόλων διόιδοχοι κραΤὑνονΤες καὶ φῶς ἀγαθόν Ταῖς ἐκκλησίαις πρυΤανεὑονΤες, ὅθεν ἐμεινεν
ἀδιόιφθορα Τὰ μελη Τῶν ἐκκλησιῶν, καὶ οί ΤοὑΤων ὑπηρἐΤαι δουλεὑονΤες ανοθεὑΤως Χρι-
σΤῶι Τῶι θεῶι ἡμῶν καὶ Τόν Τῆς θείας γραφῆς καΤ' ὰξίαν μισθόν κομιςόμενοι καὶ δεχόμενοι
μὲν Τόις αμἑμπΤους ἀπαρχας καὶ από Τῆς πρεσβυΤὲρας 'Ρὡμης, ὰρυόμενοι δὲ Τοὑς Τῆς εε
θείας χόιριΤος καρποὑς Ξἡλωι θείῶι καὶ πυρὶ πνευμαΤικῶι, ἐως όΤε πρό φανεροῦ Τινος
χρόνου νεῶΤερος καΤα Τῶν ἐκκλησιῶν καινισμός εἰσηνἐχθη. αλλ' εἰ μὲν ἐσΤη μἐχρι
Τῶν εὶρη μένων Τα κακα, εἰ καὶ δυσχερῶς, όμως φορηΤῶς αν ἡνὲγκαμεν Τοῦ παθῆ μαως Βυ-
ναμἑνου ραιδίως ῖασιν ἐπιδἐξασθαν ὰλλ' όΤε καὶ Σεβῆρον ό Τῆς ἌνΤιοχἐων εὶσεδἐξαΤο
δῆμος μηδὲ πῶποΤε Τῆι καθολικῆι Τῶν όρθοδόξων ἐκκλησίαι κοινωνἡαανΤα, οὑκὲΤι Τῶν πε
χειρόνων ἐπὶ Τό βἐλΤιον μεΤαακευἡ, ὰλλ” ῆδη Τῶν ἡγησαμἑνων χαλεπῶν Τραχὑπερα Τόι
Τῶν συμβαινόνΤων καὶ ῶς εἰπεῖν ὰνίαΤα ΤραὑμαΤα. δρᾶμα γἑγονεν ἡ πισΤἡ πόλις 'Απότ-

Ο [= ειετνῇ, Ι
5 Τῆς χειρός Ι 6 καὶ οιιι. Ι 7 ἐν Τῶ ΟΒ ναραΤοςαβδαλληο Ο" μαρόσω ςαβδαλησ Ο"

καὶ οιπ. Οεεκ 8 ἐπἐΤρειμαν ΟΒΙ ἐπεΤρειμαμεν Ον” ο οὶδα Ο" ςντο περιεχόμενα Τῶδιδασκαλικῶ ΙΛ
Τῶ περιεχομἐνω διδασκαλτκῶ Ο ΤΤ εε' - οικιτ οιπ. ΟΜἙ νιι Ον ιοιιιεε ει· ινινιεεεε Ο" ‹ι'ννὶ
εεεεὶ ρναεεεὶιε Λ ιο ἐπιδόμενον Ο? ΤΤ οιιι. ΟΝΕ σὶεὶιιὶὶεεειιὶ Λ ιεεΤ ΟΕΛ ε·ι~ Οε 18 όσιω-
Τόαοις καὶ αγιεπόσοις Οκ το Τη μηΤροπόλει ΟΝΙ νηΤροπόλεωσ Οιν· ει θεσπισία Οι' 23 θεο-
λἡπΤου διθαχῆς 1 ες από Ι ὑπό Ο εῦ θεο-πισὶων Ον θείων θεσπεσὶων Ι εγ ἀγαθὸν ΟΜΕ καθα-
ρόν ΟΒΛ ἐμειναν Ι ο8 μελη Οεν°Ι Τεμἐνη Ο°^ 30 μὲν οῃὶ- Ο" ἀνὲνπννε Έ 32 εὶσἡχθη Ι ἐστι Ο"
35 δυαχερἑα Ο"/ὶ 34 ὑποδἑξασθαι Οὶὶἰὶὶ' 35 |-ὶἰὶεἐἰΐἰ-ὶ`ὶ”ἐ ΟΪΪ ηῦ ΤαχὑΤερα Ο”/ὶι Τα
Τροχὑπρα Ο" 36,ἰ3·; Τα [οτα Οὶννη Τῶν συμβαινόιαων ΟΜΥΙ Τα συμβαἱνοντα Οκ 37 καὶ δραμα Οκ
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Οεὶ ΟΟΕΕΕΟΤΙΟ ΒΑΒΒΑΙΤἙΟΑ 5

μεια Τἡν ῖεβἡρου Τοῦ κακόφρονος προβολἡν δεξαμἐνη καὶ μακόιριοι μᾶλλον οί προκοιμη-
θἑνΤες καὶ μἡ θεασαμενοι ΠἐΤρον Τόν κληθἑνΤα Τῆς ἡμεΤἐρας πόλεως πρόεδρον. όσακις'
γαρ ανανεοὑμεθα Τῆι μνἡμηι Τα παρ' ἐκείνου πραχθἑνΤα, αναπιμπλαμεθα μἐν δικαίας όργῆς,
ἐγκαλυπΤόμεθα δε καὶ Τοῦ λέγειν Τα πλημμεληθἑνΤα Τόν λογισμόν ανθελκόμεθα. πλἡν
ἡ αναγκη βιόιΞεΤαι καὶ σιγᾶν Τόν απανΤα χρόνον οὑκ ἐᾶι, ίνα μἡ αγνοίαι Τινὶ συσκια- 6
Ξόμενα Τα μεγἐθη Τῶν κακῶν χωρἡ σηι καὶ ἐπὶ Τοὑς εῦ ἔχονΤας, ῶς εῖκός, καὶ σειραν ἐλκὑσηι
γενους καὶ φρονἡμαΤος αθἐσμου. πολλα οὑν καΤα ΤαυΤόν συνελθόνΤα λἑγειν ἡμῖν
ἐπιΤρἑπει Τα καΤα Τῆς αγιωΤαΤης ἡμῶν εκκλησίας ΤολμηθἐνΤα, παραινεῖ δὲ προσφόρως καὶ
ό Τῆς φίλης θεῶι μεΤανοίας εὑσεβἡς λογισμός ἐπὶ ΤαὑΤην ἡμᾶς Τἡν ΤεΤαγμἐνην καὶ λυσι-
Τελῆ γνῶμην χωρεῖν. φανεὶς γαρ, ῶς εῖθε μἡποΤε, Τῆι 'Απαμἐων ό εὶρημἑνος ὶ-ὶἐΤρος ἐξ 10
ὑπογὑου καΤα Τό βῆμα Τῆς εκκλησίας αναβεβηκὼς αναθεμαΤίΞει μὲν Τοὑς όσὶους ἡμῶν
παΤἐρας, ἐξαλεὶῳει δὲ Τῶν ίερῶν διπΤὑχων Τας αὑΤῶν προσηγορίας, ανδρῶν αεμνἔὔΞ βνβὶνν·
κόΤῶν καὶ όσίῶς καὶ ὶ'ὀρυσανΤων σεβασμια καὶ προσκυνηΤα Τεμἐνη παμπολλα καὶ φιλο-
Τιμησαμἐνων ὶερα σκεὑη Ταῖς θείαις λειΤουργίαις καὶ ῳωΤισανΤων Τοὑς μακαριωΤαΤους
ἡμῶν 'ῖῖνῦἐραθ καὶ ἡμᾶς αὑΤοὑς καὶ χεῖρας ἐνθἐσμως ἐπιΤεθεικόΤων καΤα πᾶσαν Τἡν ιε
ἐπαρχίαν καὶ δίχα οκανδαλων οὶκονομηαανΤων Τα δίκαια Τῶν ἐκκλησιῶν. Τό δὲ παν-
Των σχεΤλιὼΤερον όΤι Βἡ καὶ Τα ΤοιαῦΤα Τῆς ασεβείας αδικὴ μαΤα μικρα πανυ νενομικῶς οὐ
μόνον ἐξὶὶὶὶ-ΘΨΕ “ΜΕ νὶνημἑνας προσηγορίας, αλλα καὶ ανΤαλλαγμα Τῶν αγαθῶν ἐκείνων
ιννχῶν αναΤἑθεικε Τοιχικῆι γραφῆι ἐν Τοῖς Τοῦ αγίου ἰὶωαννου Διόσκορον καὶ Τιμόθεον
Τοὑς καΤακρίΤους καὶ Τοὑς ΤοὑΤοις παραπλησίους, ῶν ἡ μνἡμη παγχαλεπος, εὶ καὶ λἐγειν εν
Τι καΤα ΤεθνεῶΤων βαρὑ. ΤαῦΤα μὲν οῦν, όσα πρός Τἡν καθολικἡν ἐκκλησία νπεπλημ-
νἔὑῖιῖνῖὶ παρ' αὑΤοῦ· α δὲ καὶ ὶδίαι προσμεὶνας Τῶι θρόνωι Τῆς 'Απαμἑεον δια Τας ἡμῶν
ἄὶὶαΡ'ὶ'ὶΘὶΞ διἡ μαρΤε ὶ_ίἐΤρος, εῦλογον ἡγηοαμεθα δια βραχἑεον, ὡς ἐνεσΤι, κεφαλαιωδἐσΤερον
ὰῳὶὶΐῖὶσααθαι. Τῶν γαρ εὑλαβεσΤαΤων αναγνωατῶν ἐσΤὼΤων μεΤα πρἐπονΤος λο-
Υὶσμοῦ καὶ αὶΤοὑνΤων βαθμοῦ μείςονος καΤα ακολουθίαν Τυχεῖν, ό μαλισΤα Τῆι φὑσει εε
πρϋσπἑαηγε Τῶν βελΤιόνῶν ἐρᾶν, ἐξανασΤας μεΤα πολλῆς Τῆς θρασὑΤηΤος από μηδενός
λὀἴοὶ-·' Τὴν ὰθἕμαον ΤαὑΤην αφῆκε ῳωνἡν ῶς 'εὶ μἡ σιωπἡσηΤεἰ, φησίν, ”χειροΤονίαν ὑμῖν
ὑποδιακόνων ἐπιθἡσω, ἰνα αὑΤός ό οπαυρωθεὶς καΤελθῶν μἡ λυΤρὼσηΤαι ὑμᾶς ἐκ Τῶν
Χεὶθὥὶ' μονό- εὶΤα συμβἐβηκεν 'ὶουλιανόν, ός αποδἐκΤης γἐγονε Τῶν ἐκκλησιασΤικῶν
χνῖὶ νὰῖωνὶ °Τ€λενΤῆσαι καὶ Τα ἐκείνου διοικῆσαι δίκαια “Ρουφῖνονῃ ἐπὶ πολλοὑς καὶ απεὶρους εν
χρόνους οἰκονομἡσανΤα Τα Τῆς αγιωΤαΤης ἡμῶν εκκλησίας πραγματα, ῶσΤε μεΤα Τἡν
”ὶὉ'·ὶ”ἰοὶ-' Τνὶὶευΐὶὶν ῖῖνὸν ἔκΤισιν λόγων καὶ χρημόαων εὑθὑνεσθαι Τοὑς ἐν κοαοχῆι Τῶν
ἐκείνου Υνὶ·'οὶ-ὶἑνοὶ-ὶΞ Χνημααον καὶ πολλῶν κινηθἐνΤων συμβιβασθῆναι Τα μἐρη καὶ πρός δια-
λναιν ἔνεχθῆναι καὶ λόγον, εὶ Τόν ἐκείνου λόγον αποκαλεῖν χρἡ, προσΤεθῆναἱ φησιν
ὡΞ ανάθεμα ῖῖῦς ανθρωπος ἐοπω καν Παῦλος ό απόσΤολος ἐγκαθἱσηι Τῶι θρόνωι ΤοὑΤωι, εε
ῖΤΡὸΞ ὰὶ-ἰαΐννῖνἡν ἡ μἑμςμιν όρῶν Τῶν ἡγησαμἑνων διαλὑσεῶν. καὶ ό ΤαῦΤα διαρρἡ-
δην εὶπὼν ωαίνεΤαι Τἡν οῦΤω φρικΤἡν απόῳαοιν παριδῶν καὶ εἰσπραξας φανεραν χρυσίου
ποσόΤηΤα. παλιν ἐροῦμεν καὶ ἔΤερόν Τι Τό πᾶσιν ἐγνωαμἐνον. εὶπῶν γαρ πρός
Τόν θεοφιλἐσΤαΤον οἰκονόμον ΕὑσΤαθιον ῶνηθῆναί Τινα σκαμναλια εἰς λόγον Τοῦ σηκρἡΤου

Ο [= αοι·ν], Ι
ιὶ καὶ θῃλ· Ι ὰννλκὁνεθα Οκ ανθελκόμενοι 1 5 αγνοία Οννιι αναγκη ΟνΛ Το εὶωθε Ον

ιι ὑπογἐου ΟΤΑ ιο θε καὶ Ον Τς καὶ όσὶωσ Ονλ οπι. Ονῖῖὶ παμπολλα Ον πολλα Οννι°Ι
Τς ἐνθἑσνουσ ΟνΛ ιο ἐν Τοῖσ ΟΠΠ ὲνΤόσ ΟνΛ καὶ Τιμόθεον οιπ. Ονν .Το ΤοὑΤουο· Οκ
2Ι Τῶν °ΤΞθνΕὡΤων Ο" 24: με-τα 'Τοῦ Ι 26 ἑρἶὶν ἰ1°ι .ὁρᾶν οοττ. οὶ' 27 σιωπἠσςπ ΟΝΙ
οςὶεθ ὑποδιακόνων χειρατονίαν ὑμῖν Ον εθ λυΤρὼση Οκ ες ὑποδὲιαης Ι 3: οὶκονομἡσαιαοα Ο"
Τα-πρόγμαΤα οιιι. ΟΤΙ 32 εὑθὑνεσθαι Ι ἰθὑνεοθαι Ονῖῖλ ὶθὑνεσθε Ον 33 ἐκείνουσ γενομένων Ον
χρηματων Ον πραγνόαων Ονῃὶ 33 συμβαθῆναι ΟνΙ 34 προσπθῆναι ῳησιν ῖπροσθεῖναι φασὶν 1]
εὶ ΤΤ Χθίὶ ΟΠ 3ι3,ι'3·; εὶπὼν διαρρὴθην Ι 39 θεοσεβἐσΤαΤον Ι σεκρἐΤου Ον σηκρ·ηΤαρίου Ον
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Τοῦ ἑπισκοπείου καὶ μικρᾶς ὺπερθἑσεως γενομένης, ὼσαὺΤως δυσφημῶν καΤὰ Τοῦ θείου
μεγὰληι κέκραγε φωνῆι· πασας Τὰς ἐκκλησίας καὶ Τα θυσιασΤἠρια καΤακαὺσοι ὁ θεὸς καὶ
ποιὴσοι βουνὸν ἕνα, ἴνα Τοῖς ἐκείνου χρησὼμεθα ρὴμασι. Τὸ δὲ καὶ γὺναιον ἄσεμνον μὴ
ὰξιωθὲν Τοῦ θείου φωΤίσμαΤος παρεισαγαγεῖν καὶ οπῆσαι παρα Τὴν σεπΤὴν κολυμβἠθραν
Τῶν θείων καΤα Τὸν εὺκΤὴριον Τῆς θεοΤὀκου οίκον ἑπντελουμένων μυσΤηρίων ποῖος ανἐξεΤαι
λόγος ὴ ποία ΧρισΤιανῶν ὸικοὴ ΤοσαὺΤην ὺπομεἰνηι λεγομένην, μἠΤι γε δὴ καὶ πραΤΤο-
μένην ασἑβειαν ; μηδεὶς ἀπιοΤείΤω καὶ πρὸς Τὴν Τῶν έφεξῆς λεγομένων αλὴθειαν. ὺπ¬
αγαγὼν γὰρ Στεφανην Τὴν ἀπὸ σκηνῆς Τὴν ἐπίκλην Τίτεροβὸλον καὶ μονασΤηρίωις
ῳησί, παραδεδωκὼς ὶδίαι Τε καὶ οὺδενὸς ἑΤέρου παρὀνΤος Τὸ πολὺ μέρος ἑκαατης ὴμἐρας
περὶ Τὴν ἐκείνης αΤοπον κολακεὶαν ανῆλισκε καὶ ποΤε καὶ Σεβῆρος ὺποΤοπἠσας ΤαὺΤην
καΤὰ Τὴν ἌνΤιὀχου Τὰς διαΤριβας ποιεῖσθαι παρεσκεὺασε. καὶ ἔδοξε μὲν ἐπὶ ΤοὺΤοις
ὁ ΓίέΤρος οὺκ ἄχθεσθαι, ὲλαχίσΤων δὲ διαδραμουσῶν ὴμερῶν ὴ Τῆς ὺπομονῆς δοκοῦσα
καρΤερία Τοῖς Τοῦ σὼμαΤος βἐλεσιν ὲγυμνοῦΤο πρὸς έλεγχου· ὅθεν μὴ φέρων αὺΤῆς Τὴν
ἀπὁλεικμιν γίνεΤαι καὶ προφασεως χωρὶς καΤα Τὴν 'Αν·ι·ιοχέων, Τὴν ἐκείνης Ταχεῖαν ἐπα-
νοδον πανΤων ἔμπροσθεν ὰσχημαΤίσΤως ποιοὺμενος. καὶ δεινὸν μὲν ως ἀληθῶς καὶ ἐλε-
εινον ἀφηγεῖσθαι ΤοσαῦΤα δραμαΤα συμῳορῶν· πεποίηκε γὰρ καὶ ἔΤερόν Τι Τῆς αὺΤοῦ
προπεΤείας ως ἔοικε συγγενές. ὲνδυσαμενος γὰρ Τὴν οὺὅαμὀθεν αὺΤῶι καΤὰ λόγον
προσῆκουσαν Τῆς ὶερωσὺνης σΤολὴν ἄσπρην ὡς έν Ταξει Των θεοφορων αποσΤολων ο
πασης ὰμαρΤὶας ὺποβρὺχιος, ἐν Τῶι ΜαραΤο3αβδαλης καὶ Νωγέω χωρίωι καΤαθἐσεως
αγίων μαρΤὺρων παρ' αὺΤοῦ γινομένης καΤαΤεμὼν εὶς απειρα μέρη Τὴν σΤολὴν διεθίδου
Τοῖς εὺχερῶς απαΤωμένοις ὁ ασεβὴς, ὰγνοῶν ὴλἱκον έσΤὶ καὶ Τοὺς μεΤα Τῆς αληθείας πο-
ρευομἑνους ΤοιοὺΤοις Τισὶν ἐγχειρεῖν καὶ παρεκβαίνειν Τα μἐΤρα Τῆς ανθρωπίνης καΤασΤα-
σεως καὶ Τα διαΤαγμαΤα Τοῦ δεσπὀΤου καὶ σωΤῆρος Ἰησοῦ ΧρισΤοῦ Τοῦ θεοῦ ἡμῶν.
ΤοαοῦΤον γὰρ ἀπεΤυφλὼθη Τὸ Τῆς ψυχῆς ὅμμα, ῶς ὶσΤαμενος ἐπὶ θυσὶαι ἀναιμακΤωι, ῆ
Τοῖς ἀξὶοις πρὀσφορος ἐΤὺγχανεν, οὺκ ἑκείνωι, καὶ Τὴν πᾶσαν διάνοιαν απορρὶπΤων εὶς Τὸν
Τῶν γυναίων ἀΤενισμὀν, πΤὺσμασι καΤἑχρωσε Τοῦ σεπΤοῦ θυσιασΤηρὶου Τὴν ὁιλουργὶδα,
οὺκ εὶδὼς ῶς καὶ απο μόνου βλἐμμαΤος ὴ ὰμαρΤία συνίσΤαΤαι καΤα Τὴν θείαν γραφἠν.
αλλ' οῦΤος ἡμῖν ὁ χρησΤὸς οὺ μόνον ἑὼρα, οὺκ έψηλόιφα πικρῶς, αλλα καὶ Τῶν χειρὸνων
καθῆπΤεΤο· περαντέρω γὰρ ·ι·οὺΤων λέγειν Τα ἀσχημονἑατερα λίαν εὶκοΤως ὼδίνομεν.
ΤοσαιξιΤη δὲ Τις ῆν ῇ άλογο; θρασὺΤης Τῆς ἐκείνου νεοΤηΤος, ὡς οὺκ ἑπαὺεΤο Τοὺς παρα-
ΤυγχὰνονΤας παροινῶν έν Τῶι ὰγίωι καὶ φρικωΒεσΤαΤωι καιρῶι Τοῦ φω·ι·ίσμαΤος. οὐχ
' οὺ εθα Τινα διαλανθανειν Τῶν αξιωθἑνΤων Τῆς θείας μυσΤαγωγίας, ἕισος ἀγὼν έπικραΤεῖὶιγ ὶὶ
Τοὺς φοβουμὲνους Τὸν κὺριον καθ' ἑὶν μέλλουσι προσιέναι καιρὸν Τῶι θεὶωι βαπΤὶσμαΤι
οἱ προκαΤασχεθἐνΤες Τῆι πλανηι, καὶ ἐπειδὴ σὺν αληθείαι φῶς έλεὺθερον έπιλαμπει Ταῖς
ΤοιαὺΤαις ψυχαῖς καὶ δουλείας ἐλευθεροῦνΤαι παγχαλἐπου, ισΤανΤαι Τὸ σχημα Του αγωνος
ἀποπληροῦνΤες, καΤω νεὺον·ι·ες καὶ Τὰς χεῖρας σνμπλέκονπες καὶ ΤρὲμονΤες εὐκαἰρως καὶ
ανΤικαθισΤαμενοι Τῆι φθονεραι Τοῦ διαβὀλου περιεργίαι' ὅιπαξ λὺΤρωσιν ἀληθῶς Τοῦ
σωΤηρὶου φωΤίσμαΤος ὰπεκδεχὁμενοι. καὶ ὅμως ΤοὺΤων οῦΤως κρα·ι·οὺνΤων οὺκ
ῶκνησεν απὼσασθαι μὲν Τοὺς μελλοφωΤίσΤους, Τωι δὲ μεγἑθει Του ΤοιοὺΤου θείου καὶ

Ο [= οοι·ν], Ι
Τ ὺποθἑσεωσ Ον" 2 καΤακαὺσει ΟΕ" ὁ οιιι. Οε 3 ποιἠσει Οοὶὶ' οι ἀγίον

βαΤιΤίσμαΤος Ι _ς οίκον Τῆσ θεοΤὀκου ΟΙΙΛ 6 ὺπονεὶνει Ο" μἠΤοι Ο" 7 καὶ οιιι. Ο"
προς οιιι. ΟΠ Τῶν έφεξῆς Λ ἐῳεξῆσ Τῶν ΟΙ 8 Τἦσ σκηνῆσ ΟΤΙ 9 πολὺ μέροσ Οῃἰ
πολυμερὲσ Ο” Το ὺ·ιΤοΤοπασασ ΟΥ ὺποσπἀσασ Ι 12 Βραμουσῶν Ο" ια έοικε] έκε Οι
Τ8 ἄο·ιΤρην οπι. Ι Το μαρατοςαβδαλλῆσ Ο" μαριἕιττω ςαβδἀλησ Ον καὶ νωγἐω ΟΕΛ κενἐιγεω Ι
κενωγέων Οκ” χωρίω Ι Τοισ χωρίοισ Ο οο γενομἑνησ ΟΠ 21 ἀγνοὥν Ι οὺκ ἀγνοῶν ὼσ ΟΛ
23 δίδαγμα-τα Ι 24 γὰρ οιιι. ΟΝΙΛ 25 Τὸν ΙΛ Τὸν περὶ Ο 26 γυναικῶν ΟΠ Το ὡθίνομεν
ΟΛ οὺ δυνάμεθα Ι 31 Τῶ Ι οτιι. Ο 33 καιρὸν προσιέναι Ι 38 ι‹ραΤουνΤων ουΤωσ Ο"
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αγαθοῦ χρημαΤισμοῦ ανΤισηκῶσαι Τὴν ἐπιθυμίαν Τοῦ συσΤανΤος ὺπ” αὺΤοῦ Τῶν ασκη-
Τριῶνς φησἱν, ἐργασπηρίου δεινοῦ, ὡς ΣΤἑφανος ὁ θεῖος καὶ ἱερὼΤαΤος διακονος ἐπιμαρΤυρεῖ
ὁ καὶ Τας προςηγορίας Τῶν εὶς Τὸ θεῖον βαπΤιομα προσιὁνΤων ἑγγραφεὶν ΤεΤαΥὶὶἐὶ-°Ο5-
καὶ εὶκὁΤως καΤα Τὴν οίκεὶαν δόξαν πρὸς Τὸ κακὸν ἔρρεπε καὶ ἐνικαΤο Τῆι σο:ιμαΤικῆι Τῶν
ἐπιΤηδευμαΤων ἐπιθυμίαι. καὶ ΤοῦΤο γαρ ίδιον πἑφυκε Μανιχαικῆς αΤαξίας ὴγεῖσθαι 5
Τὸ κακὸν ένυπὀαΤαΤον καὶ είναι δια ΤοῦΤο πολλοὺς Τοὺς δουλεὺονΤας καὶ Τῆι καΤ” ἐκείνους
πονηραι αρχῆι. Τὶ ὕί αν Τις καὶ ἐπὶ πλέον διἐλθοι περὶ Τῶν εῖρη μἑνων δειλαίων γυναίων ;
ὡς γαρ ἐθεασανΤο Τὴν 'ὁικαὶαν έκβολὴν προελθοῦσαν καΤα ὶ”ίέΤρουΙ οὺκἐΤι λοιπὸν συνἑοπη-
σαν, αλλ” ὺπεχὼρουν οίκαῦε θακρυσι καὶ ὸδυρμοῖς αμέΤροις θρηνοῦσαι Τὴν απὸλεκμιν καὶ
“τὸν Χωρὶσὶὶὁν Τοῦ έὶΡὶιὶ-ὶὲνον ΠὲΤρου, πρὸς δὲ ΤοὺΤωι λοιπὸν καὶ Τὴν ὴῦυπαθειαν Τοῦ 10
ανθρὸς καὶ Τὴν απλησΤον ὸιμοποιίαν, καὶ ὡς ἐπὶ νυμφίωι ΤεθνεῶΤι κλαίουσαι καὶ
κοπΐὀμεναὶ Τὸν ἐκείνου βίον ἐπὶ πλέον κατέχραινον, δεικνῦσαι Τὴν ασεμνον Τοῦ σΤηλιΤευ-
θένΤος, οὺ ποιμἑνος ὶεραΤικῆς ποίμνης, απῶλειαν. εἰ μὴ περαιΤὲρω Τοῦ ὴμεΤἐρου
'ὶ”ὶ'ΡοσΧΐὶὶ-ὶα”ὶ'Θ§ ἦν, καὶ ἔΤερα Τινα Βιεξὴειμεν περὶ γυναίων εὺπροσῶπων καὶ ο·χημα·ι·ιΞο-
ὶ-ὶἑ'·°'ωὶ' ”π9ὸ§ έλέν'θέΡίαν ανακηρὺΤΤεσθαι, 'ίνα μηδέν ΤραχὺΤερον είποιμεν, Τὸ ὸλον παρἐχον- 16
'ΤΘΞ Τῶι κακῶι συνειδοΤι Τῶν καὶ πληΤΤομένων Ταῖς ὴμεΤἑραις ἐνανΤίαις φωναῖς, εὶ καὶ
ὶὶἑΐρὶα ὅὶ-ΙΦ9 ΕἴρηΤαί Τινα περὶ ΣΤεφανης Τῆς λεγομἑνης ὶ”ίΤεροβὸλου, πρὸς ὴν αδιακὸπως
ὼε είναι δὶιινὲεενε καὶ ὶὶν ελεγε-ιι κοινης ει-ιι -κι ρειαιον ιιαιιβιιιιιην ιιιωσνιιον επιεννὶαι
ἶὡμαῖὶ-ος ἐῃλαὶσμἑνθνι μαρΤυρες Τυγχανουσιν (οί) ὺπειλημμἐνοι Τῆς σεμνῆς διακονίας.
ὶί”ὶ”ῦ'ὶΡΕ°ὶ“αὶ πεφυκὸΤες οῖ γεγὸνασιν εὶς Τὸ ὶ?›ὲνεΤον μέρος, προ-ι·ρέπονΤες παρελθεῖν έπὶ Τὴν 20
πολιορκίαν Τοῦ εὺαγοῦς μονασΤηρίοι.ι Τῶν Δωροθέου, ὸΤε πλῆθος αΤακΤων αὺΤὸς παρα-
λαβὼν ὥρὶ-ὶησε καΤα Τῶν ασκοὺνΤων έν Τῶι εὶρημένωι εὺαγεῖ μονασΤηρίωι, έΤαίρας καὶ
ὀθχησΐθὶδῦῖ 'ὶΤαΡεὶσαΥαγὡν καὶ πλῆθος έρανιςιομένων καὶ μηδὲν είδος παραλελοιπῶς
πθὸΐ ὶίαθαὶΡΕοιν καὶ αναίρεσιν Τῶν ασκοὺνΤων αὺΤὸθι. ὸΤι δὲ καὶ Τὴν γαι-ὶεΐὴν σ“ὶ“9α“ὶ“ὶὼ·
Τον Τινος Τοῦ ἐπίκλην Ψηφα, ῶσπερ καὶ ἐπὶ μυρίαις αλλαις, ὺπαγαγῶν Τὴν ὀλισθηραν έα
Ψνσὶυ Ύὶὶῖ Υὶ-ὶναὶκὁς, Τὴν ἐκείνης ελευθερίαν έπολιὸρκησεν, ἴσασι σχεδὸν απανΤες καὶ
κατὰ Τὸ Υθανικὁν, καν ὴμεῖς σιωπὴσωμεν, οί λίθοι κεκραξονΤαι ῆ μὴ δυνηθεῖσα Τὴν
ὸἶτθἶὶον ἐὶΐὶθὶ-ὶὶιὶἰαιν ὺπομειναι Τοῦ ἀνδρὸς εὶς φυγὴν απεχώρησε Τραγωιδοῦσα Τας Τε
οὶκεὶαι και Τοῦ δεὸρακὸΤος έπονειδίοπους συμφορας. καλὸν αν εἴη μηδὲ Τὴν αὶΤίαν
'ΓΠΞ καΤα ”ὶονλιανοῦ Τοῦ εὺλαβεσΤαΤου λὺπης παραδραμεῖν. ἐπειδὴ γαρ Τινες 30
ἶκὶνὴθηἶαν λόγοι ἐν Τῶι σηκρὴΤωι Τοῦ αγίου ΣΤεωανου δογμαΤικοὶ καὶ απεκρίναΤο
® εὶρὶιὶ-ΜΟΒ ε':ίλαβὴ9 ἀνὴρ καλῶς καὶ ὁσίως πισΤεὺειν Τὸν εῦσεβἐοΤαΤον ὴμῶν βασιλέα,
ὰχθεσθεὶἶ ὥσπεΡ καὶ κενΤηθεὶ9 Τὴν ψυχὴν ἐπὶ Τῆι δικαίαι ΤαὺΤηι φωνῆι, ὺπὸ λόγον καὶ
Καΐὰκυὶὶ-ία, φησὶ, ΤουΤον πεποὶηκε ὶἹέΤρος ὁ Τῆς αληθείας ἐχθρὸς, ὁ μηδαμὸθεν ἔχων
εῦλογον λόγον, αλλα μονον καΤα πανΤα προπεΤὴς ανΤικρυς κανΤαῦθα μαχὁμενος Τῶι ὶὶέ
φιλοχρὶσΤωι καὶ ὸρθοδὸξωι λογισμῶι Τοῦ Τῆς ὁλὴ5 μεΤα θεὸν οὶκουμἐνης δεσ·ιΤοΤου. καὶ
αρκεῖν μὲν ὴγοῦμεθα καὶ μίαν Τῶν εὶρημένων αἰΤίαν καΤαγωνἰσαοθαι Τὴν ασεμνον ἶὶέΤρου

29--36 = Ρ. 111, ι.|_α6

Ο [= ειοτν]
2 θειοσ καὶ ὶερὡΤαΤοσ ΟΩΛ θεοσεβέσΤαΤοσ ΟΠΠ ς ἡγειοθαι ΙΛ ὴγεῖσθαι καὶ Ο Τ πονηρα Ι

Τοὺσ πονηροΤαΤουσ ΟΛ γυναικῶν ΟΤ 8 λοιπὸν ΟΕΛ οινι. ΟΠΠ 9 ἀμἑτροισ Οωχ οι-ῃ_ ηιιινχ
ιο προειρηνενον Θε πρὸσ - λοιπὸν ΕΝΑ οιιι ΟἩΤΙ ιο πλεῖον Ι Τ Τ” ὶ ιι‹“ 1' 3 ηἶ Εροπ ὶισ
16 ένανΤίαισ Οὶὶί οτιι. Οκ" Ι7 ὁμοίωσ Οῖ περιβὁλου Ολ' αδιακὁπποσ ΟΕ 18 διημερεὺετο Ο
καὶ ΟΛ δι' Ι ἐπιθυμίαν Ι ιο οἱ ειιρρὶειιὶ εο πεωυκἑαεσ -γεγὀνααιν ΟΠΠ γεγονι5Τεσ_-Π-εῳηι.
κασιν Οὶὶλ οι Τῶν] Τοῦ Οκ ρε ε-οὲρασ Ἐ ες ὸρχισΤρίδασ Ο" έρρανι3ονΤων ΟΕ
ες Του Οκ" Το Οθ 28 ὺπομεῖναι οι·ιι. Οί' ῳυγὴν ΟΝΤΑ σφαγὴν ΟΤΙ 29 καὶ ·-ιαε Ον
30 εὺλαΤΤου Οκ 3! ϋοςρἑτω Ον 33 ΤαὺΤησ Οκ 34 πεποιηκέναι ζί 36 ὸρθοδἐιξω καὶ
Φὶλοχρὶῇω Οί 'ΐἦῖί 'ΐθῖσ Ο* δεσιΤὀΤαισ οοτι: ἰτι δεοΤι°ὸΤεσ Ον
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πολιΤείαν· Τῶι δέ καὶ χρὴμασι χειροΤονεῖν, ἑὶ δὴ μαλισΤα φαίνεΤαι πεποιηκὼς ἐπὶ Ἰὶνῆ!=ι·ιὁχωι
Τῶι μυρε Ψῶι, Τῆι Τε ακολουθίαι Τῶν θείων διαΤνπῶσεων καὶ Τῆι ὁμοίαι Τῶν Τὸὶἔὶὶνετων Ιυ ν εες-
ὺποθἑσεων κρίσει φαίνεΤαι μαχησαμενος, ὥοΤε πανΤαχὀθεν ἔκπΤωσιν ὺπομένειν ῆςὶὼἐχἐςιια
ἐῳανΤαΞεΤο μαΤην ὶερωσὺνης. ὲπιμνησθῆναι καὶ Τοῦ δοχείου Τῆς ὅλης ασεβείας οὺκ
ἐξω λογου καθἑστηκε. Τὸ γαρ λεγόμενον μονασετὴριον Τοῦ 'Ρωμανοῦ ανΤὶ προσευχῶν ε
καὶ πολιΤείας ὴμέρου καὶ ῆς προοὴκει Τοὺς ανακεχωρημένους ασπαςεσθαι, ῳαλμοὺς
αναθεμαΤων καΤα Τῶν ὸσίων παΤἐρων ὴμῶν οἱ χρημαΤισΤαὶ καὶ οὐ μοναχοί μαλλον
ποιεῖν έδιδαχθησαν. ἔχονΤες γαρ ὶὶέΤρον Τὸν ὴγεμόνα Τῶν κακῶν ΤαὺΤην ἐμπορίαν
έποιοῦνΤο καΤα Τῆς ἐκκλησίας Τοῦ θεοῦ, πρεαβυΤἑρους δῆθεν χειροΤονοῦνΤες ἐξ αὺΤῶν
καὶ παραμοναρίους καὶ ξενοδὀχους ὶσΤῶνΤες καὶ πανΤαχὀθεν ὺποσυλῶνΤες Τῶν πΤωχῶν ιο
Τὴν αναγκαίαν Τροφὴν. αλλ” εί καὶ Τὸ αληθἐς οῦΤως ἔχειν οὺκ αν αρνηθεῖἑν ποΤε,
ὴμεῖς προσευχὸμεθα πρὸς Τὴν φίλην θεῶι μεΤανοιαν ΤοὺΤους ἰδεῖν καὶ λὺσιν εὺπρὸσδεκΤον
καὶ ΧρισΤιανοῖς πρἑπουσαν λαβεῖν Τῶν προηγησαμἐνων δυσκολων. ἐπὶ ΤοὺΤοις
απααι Τοῦ κακοῦ νεμηθἐνΤος καὶ Τοῦ θεοῦ Τὴν έκείνων αποσΤραφἐνΤος ρὺμην, νῦν ὁΤε ιιι
Τὴν χρησΤὴν παρρησίαν δρεπὀμεθα δωρηθεῖσαν ὴμῖν ὺπὸ Τε Τῆς αὺΤοῦ φιλανθρωπίας Μ ΥΙΙΙ ιιοη
καὶ Τοῦ εὺσεβεσΤαΤου καὶ ὸρθοδόξου ὴμῶν βασιλέως καὶ Τῶν αγιωΤαΤων ἐνθέσμων πα-
Τριαρχῶν καὶ Τῶν μεγίοπων ἑξουσιῶν, καθα καὶ μεγὶσΤη πεφοίΤηκε προσΤαξις καὶ γέγονεν
ἐμῳανὴς καΤα Τὸ λαμπρὸν ὴγεμονικὸν δικαατἠριον, πισΤεὺονΤες καὶ καΤακολουθοῦνΤες
Τῶι εὺσεβεῖ σκοπῶι Τοῦ γαληνοΤαΤου ὴμῶν βασιλέως καὶ Τῶν αγιωΤαΤων ένθἐσμων
παΤριαρχῶν συνείδομεν Τὸ καθ' ἔκασΤον ΤοὺΤων διαααφηνίσαι δια Τῶνδε Τῶν λιβέλλων ειι
καὶ αναγαγεῖν ἐπὶ Τὴν ὺμεΤέραν παΤροΤηΤα πρὸς εὺμαθειαν ακριβῆ καὶ γνῶσιν Τῶν
παρηκολουθηκιίπων, εῦ εὶδὸΤας ὡς εἰ καί Τις καΤα συγχὼρησιν δοίη χειροΤονίαν ἔνθεσμον
προελθεῖν ἐπὶ ὶ-ίέΤρωι, ΤοσοὺΤων ὴγησαμένων πλημμελημὁαων αλλὸΤριος αν απεῳανθη
Τῆς Τῶν ΧρισΤιανῶν ίερωσὺνης, εφ' ῶι Τε Τὸ καθ” ἔκασΤον ΤοὺΤων ἐπισΤαμἐνους Τοὺς
ὸσιωΤαΤους ὺμας κρῖναι Τα Τοῖς θείοις κανόσι δοκοῦνΤα καὶ προς λυαιΤέλειαν ὸρῶνΤα εε
Τῆς καθ' ὴμας αγιωΤαΤης ἐκκλησίας, σὺμπανΤα ΤαῦΤα γνώριμα καθισΤῶνΤας, εὶ συνίδοι·-τε,
καὶ Τοῖς αγιωΤαΤοις ἐνθἐσμοις παΤριαρχαις καὶ Τῶι κραΤίοΤωι ὴμῶν βασιλει πρὸς Το
παρισΤαμενον καὶ αρἐσκον Τῆι Τε αὺ-τῶν γαληνὀΤηΤι καὶ Τῆι ὁσίαι Τῶν μακαριωΤαΤων
ανδρῶν ἐπικρίσει, ίνα ΧρισΤοῦ Τοῦ θεοῦ ὴμῶν Τα συμῳέρονΤα βραβεὺονΤος πασιν ὴμῖν
εὶρὴνη καὶ ανὸθευΤος ἐνωσις γένηΤαι Ταῖς αγίαις αὺΤοῦ ἐκκλησίαις καὶ ένιδρυνθείη Τῆι κι
'Απαμἐων μηΤροπὸλει ὸσιος λογικὸς ῆπιος ἀνὴρ, ἐπί αγαθῶι χορηγῶν Τῆι καθ” ὴμας
ἑπαρχίαι Τα λυσιΤελοῦνΤα. ΤαὺΤην γαρ ἔχονΤες Τὴν αγαθὴν ἐλπίδα καὶ αῳορῶνΤες
εὶς θεὸν καὶ Τὸν εὺσεβἑσΤαΤον ὴμῶν βασιλέα καὶ Τοὺς αγιωΤαΤους παΤριαρχας, καὶ Τας
προσηγορίας Τῶν μακαρίων ὴμῶν ἐπισκὁπων ἐνεγραιμαμεν Τοῖς ὶεροῖς διπΤὺχοις καΤα
Τὴν αρχαίαν Ταξιν Τῆς ὶεραΤικῆς καΤαοΤασεως καὶ προσευχὀμεθα ΧρισΤῶι Τῶι θεῶι εε
ὴ μῶν ασεισΤα διαφυλαξαι ΤααὴΤΤηΤαο·κῆπΤρα ΤοῦγαληνοΤαΤου ὴμῶν βασιλέωςΤοσαὺΤην
πρὀνοιαν ῳιλοΤιμησαμένου Ταῖς απανΤαχοῦ έκκλησίαις καὶ ὴμας ἐλευθερῶσανΤος Τῆς
πικρας καὶ μοχθηρας προαιρέσεως ὶ”ίἐΤρου Τοῦ Τα δίκαια Τῆς ὴμεΤέρας ἐκκλησίας λυμη-
ναμἐνου καΤα Τὴν Τῶν αῳηγηθἑνΤων δὺναμιν, ίνα Τα πολλα ·ιΤαρὲνΤες Τοῖς έν Τῶι Τέως

Ο [= ειοτν], Ἑ
1 Τῶι Ι Τὸ Ο 3 μαχεσαμενοσ Ον 5 Τοῦ Ο"ι°Ι Τῶν Ον 6 ῆσ ΟΗΙΛ οίὶσ Ο"

7 αναθεμα Τῶν Οὶὶὶ' ὴμῶν Ι οιιι. ΟΛ οί] οῦ Ο' 8 “ὶ'αῦ“Γην ΟΠ* Ταῦτην Τὴν Ο®^ μὲὶΐΐιιὶὶ 1
ο έποιοῦνΤο ΟΠΝΙ ποιοῦνΤα Οολ ι6|ι7 καὶ Τῶν--παΤριαρχῶν Οὶἰ οιιι. Ον" Ι7 ΗΕ·
γίσΤων ΟΠ μεγαλων Ον" εο συνείδομεν Ι συνοὶδαμεν Ο διασαφῆσαι ΟΤΙ Τῶνδε
οι·ι·ι. Ον εε ἐκθεσμον Ο" 23 ἐλθεῖν Ι αν απεφανθη Ο°Λ ανεπεφανθη Οὶν' έναπεφανθη ΟἙΙ
26 καθισΤῶνΤεσ Ον συνίδοντε Ι οννειδῆ°ι°ε Ο 28 αρἑσκων Οὶ' αὺΤῶν [ρίιιιπ ιιιιιὶοεμ] 001
αὺΤοῦ Ον" Τῆα ὸσίασ Οι· 3ο γένηΤαι καὶ Έ αὺΤοῦ αγίαισ ΟΤΙ ένιδρηθείη Ον
31/3: Τα ηι _ έπαρχία λυσιΤελοῦνΤα Ι 33 βασιλέαν Οι- αγὶουσ Ον 34 ἐνεΤαξαμεν Ι
36 αδιασειατα φνλαξαι Ον 38 αὶρἐσεωσ ΙΛ 39 παρὀνΤεσ Ο'
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αφηγηθεῖσιν αρκεσθῶμεν. ΤαῦΤα δὲ σὺμπανΤα αίΤοῦμεν καὶ ἐνορκοῦμεν γνωρισθῆναι
Βια -Γε -ι-ῇς ιζιμσιέρας ὸσιόΤηΤος καὶ Τοῦ μεγαλοπρεπεσΤαΤου Τῆς ἐπαρχὶας αρχονΤος·
δι' δ καὶ ἐμφανές ΤοῦΤο καΤεοΤὴσαμεν.

ΤιιΑι.ι.ε:ι.κε.νε ιαινιειιιεκτιεειιιι' εκεεε' ι:›ικιΤ: Παρὴμην ὸΤε εῖπεν -ο γενόμενος
ὴμῶν ἐπίσκοπος ὶ-ὶέΤρος Τὸ βλασφημον ρῆμα καΤα Τοῦ σΤαυρωθἐνΤος αγανακΤῶν ΤΘΪΞ 5
αναγνὼσΤαις. οὶδα δὲ καὶ περὶ Τοῦ εἰπεῖν αῦΤὸν καΤα Τῶν ἐκκλησιῶν καὶ Τῶν θυσιαοπη-
ρὶων Το ρκασφηνον ὑῆνα.

ιιεεναιινε κιενιεκιειαιεειιιι' νκεεε' ι;ιικιΤ: Ἐκ Τῶν αναγνωσθἑνΤων κεφαλαίων
φέρω ἐπὶ μνὴμης ακηκοἑναι Τὸ παρα ὶἹὲΤρου Τοῦ γενομένου ἐπισκόπου ρηθὲν βλασφημον
ρῆμα καΤα Τοῦ σΤαυρωθένΤος ΧρισΤοῦ Τοῦ ἐπὶ πανΤων θεοῦ ὺπἑρ Τῆς ῆμεΤἑρας σωΤη ρίας, ιν
ὴνίκα ὴγανακΤησε καΤα Τῶν αναγνωστῶν. οὶδα δέ Τὸ ΤηνικαῦΤα Τυγχανων ἐν
Τῶι εὺκΤηρίωι Τῆς αγίας θεοΤὁκου Μαρίας ακηκοἐναι ῶς ὸ αῦΤὸς ἐπίσκοπος λαβὼν Τινα
μὴπω Τοῦ αγίου αξιωθεῖσαν φωΤίσμαΤος εὶχεν ἐν Τῶι βαΤιΤιοΤηρίωι πλησίον Τῆς κο-
λυμβὴθρας, δι' δ καὶ οὶ ΤὸΤε δνΤες ἐκεῖ ἔφριΤΤον.

κοιιιιικνε κιεν' ντιεεν' οικιΤ: Εὶ μὲν ἐγὼ μόνος ὴ Τεθέαμαι ῆ ακὴκοα γενὁνενον ΤΤ Τί·
ὴ ρηθέν παρα ΤίέΤρου Τοῦ γενομένου ὴμῶν ἐπισκὸπου, είχον αν παρασιωπῆσαι, μὴπως
605 καΤἡΥ0ι30£ κριθείην· ἐπειδὴ Τοίνυν Τὴν ἐκ θυμοῦ ρηθεῖσαν βλασφημον φωνὴν παρί
αὺΤοῦ καΤα Τοῦ οΤαυρωθἑνΤος ἐπὶ πανΤων Τῶν εὶς προοηγορίαν ανελθόνΤων εὺλαβεσΤα-
Των κληρικῶν είρηκε, ΤοὺΤου χαριν καγὼ οῖδα ακηκοέναι. ὁμοίως δὲ καὶ Τὸ καΤα
Τὸ εῦκΤὴριον Τῆς αειπαρθἑνου καὶ θεοΤὸκου Μαρίας γενὁμενον, ἐπείπερ καὶ αὺΤα γνώριμα εν
Τοῖς πλείοσι καθέσΤηκεν, ἐρῶ, ῶς Τὴν Ἑμισηνὴν, Μαρίαν φημὶ Τὴν απο σκηνῆς, καΤ”
ἐπιΤροπὴν αὺΤοῦ πολλακις εὶσὴγαγον ἐν Τῶι αγὶωι ῳωΤισΤηρίωι καὶ Τῶν αγίων νν0ΤΤι·
ρίων ἐπιΤελουμένων πρὸ Τοῦ αξιωθῆναι αὺΤὴν Τοῦ αγίου φωΤίσμαΤος προσδιηλἑχθη
αὺΤῆι ὶδίαι. οὶδα δὲ ακριβῶς καὶ ὺπουργὸς γἑγονα καὶ Τῆς καΤα χῶραν Τομῆς καὶ
διανομῆς Τῆς α··ι·ολῆ§_ εε

κιινεινε ιυεν' νιιεεο' οι:-:ιΤ: ΤόΤε διακονος Τυγχὰνων, μεΤέδιδον εὶς Τὸ αγιον
ῳωΤισΤὴριον Τοῦ εὺκΤηρίου οίκου Τῆς αγίας Μαρίας ἑβδομαδαριος ῶν, καὶ ῆλθεν ὁ
παραμοναριος καὶ ὁ πρεσβὺΤερος 'Ρωμανὸς λέγων· δνΤως σὺ ἔπαρον Τὴν κοινωνίαν καὶ
απελθε μεΤαδος εὶς Τὸ ὺποδιακονικόν, ἐπειδὴ ὸ μέγας θέλει διαλεχθῆναι ῶδε Μαρίαι Τῆι
Ἐμισηνῆι. οὶδα δὲ ὸΤι καὶ ΤοῦΤο εῖπεν εἰς Τα καΤα Τοὺς κληρονόμους 'Ρουφίνου εν
δΤι ποιὴσαΤε Τας διαλῦσεις Τοῖς κληρονόμοις `Ρουφὶνου καὶ ἐνθεΤε Τριακοσίων νομισμαΤων
πρόσΤιμον, καὶ εὶ Τις αν θέληι παραβῆναι Τας διαλῦσεις ΤαὺΤας, καν Παῦλος ὁ απὁσΤολος
αναοΤῆι καὶ καθίσηι εἰς Τὸν θρόνον ΤοῦΤον, αναθεμα ἔσΤω.

ιιιιεοκε κενιειτειπιεειιιιι' ειιιεειι' οικιτ: Τίαρὴμην ἐν Τῆι προσηγορίαι Τῆι γενομένηι
ἐν Τῶι ἐπισκοπείωι, δΤε εῖπεν ο ἑπίσκοπος ὶἹἐΤρος Τοῖς αναγνῶοπαις δΤι εὶ ἐποίησα ῦμδις αν
ὺποδιακόνους, αὐΤὸς ὁ ο-Ταυρωθείς, εἰ καΤἑβη, οῦκ ἑρρὺεΤο ὺμας Τῶν χειρῶν μου.

Ο [= ειει·ν], Ι
1 πανΤα Ι ιι εεε. οτιιιιὶιι. Ιυιιεὶικι. οιιι. ΟΤΤΤΙ ρὶετιιιυαυο ερειὶιἰὶε τεὶίοἐίε Νκιιαίίε Λ

8 ιιιεενεκινε ΟΤΤ Νεεἐιιίιιε Λ 11 Τυγχανον ΟΤ 1: αγίας καὶ Ον Τ3 μὴπωσ ΟΤ βαπτίσ-
μαΤοσ Ι φωΤισΤηρἱω ΟΤΙ Τς ῆι οιη. ΟΤ ιο μὴπω Ον ες· ἐπεὶ δὲ Ι 18 έλθόνΤων ΟΤΤΤΙ
οο Τὸ ΟΤΙ Τὸν ΟΤΤΤΤ καὶΤ οιιι. Ον μαρὶασ οίκον ΟΤΑ αὺΤὸ γνὼριμον Ι οι καθέ-
σιηκε Τοῖσ πλείοσιν ΟΙἹ έμεσηνὴν ΟΤΙ εμεσινὴν ΟΤ Τῆσ σκηνῆσ ΟΤΙ ες προσδιειλέχθη
Ο" προδιηλἑχθη ΟΙ προδιειλέχθὴ Ι 24 Τὴν χῶραν Ο" Ι Τιμῆσ Ο" 26 ιικινειν ΟΤΤ Αιιίεειὶιιε ἰὶ
μεΤεδίδων Ον μεΤεδίδουν Ι 27 ἑβδομαριοσ ΟΤΤΙ 29 διαλεχθῆναι θέλει Ον 3ο ἑμεσηνῆ ΟΤΙ
έμεσινῆ ΟΤ Τα ΟΤΙ Τὸ ΟΤΤΤ 3: ὸΤι- 'Ρουφίνου οιιι. ΟΤ Τας οιπ. 1 32 αν θέλη
ΟΤΤΤ θέλει ΟΤ· 34-Ρ. 99.1 ὶ-ίαρὴμην -ι;›ικι·ι· οιιι. ΟΤΑ 35 ατι εὶ έποίησα ΟΤΤΤΙ δΤε ἑποίει ΟΤ
36 έρὺεΤο ΟΤΤ έρρὺσοαο Ι
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ιοι-ιλκκιεε κιενιεκειιττιεεινι' ντιιεεε' οικττ: Ἐπειδὴ ό θεὸς πρόκενται καὶ δεῖ Τὴν
αλὴθειαν ἐξειπεῖν, παρέΤυχον ἐν Τῶι σηκρὴΤωι Τοῦ Τιμίου ἐπισκοπείου εὶς Τὸ δευνερόπαοχα
Τῆς διελθοὺσης ἑνδεκαΤης ἐπινεμὴσεως, όΤε κινηθεὶς καΤα Τῶν αναγνωοπῶν ὁ προλεχθεὶς ‹ι.εε.ιπ.Αρ±ὶι.

ει. 518ΠἐΤρος ἐθυμῶθη καὶ είπε Τὴν φωνὴν ΤαὺΤην όΤι Τῆι νυκΤὶ ΤαὺΤηι διενοὴθην απὸ ανα-
γνωσΤῶν ὺποδιακόνους ὺμας ποιῆσαι καὶ εἰ ἐπἐθηκα Τινι έξ ὺμῶν Τὴν χειρα, ὸ σΤαυρωθεὶς ε
καΤελθῶν οὺκ αν αὺΤὸν έξείλεΤο Τῆς χειρός μου. ὡσαὺΤως δὲ καὶ πρὸ ΤοὺΤου όΤε ἐπἐ-τρειμεν Ι. ν ως
αγορασθῆνα Τα λινα σκαμναλια εἰς λόγον Τοῦ σηκρἠΤου Τοῦ ἐπισκοπείον, αγανακπἡσας
καΤα ΕὺσΤαθίου Τοῦ θεοφιλεσΤαΤου οὶκονόμον εῖπεν ατι καλλιόν ἐσΤι Τὸν θεὸν καΤα-
καῦσαι Τας ἐκκλησίας καὶ ποιῆσαι βουνὸν ἐνα. τι

ΑΝΤοΝιΝνε ιιιενί νκιεειεί οιΧιΤ: -ὶ-ελευΤὴσανΤος ”Ρουφίνου Τοῦ μακαριωΤαΤου οὶκονόμου Μ ν111 ιιιι
γεγονόΤος Τῆς καΤα Τὴνδε Τὴν μηΤρόπολιν αγιωΤόιΤης ἐκκλησίας συναγαγὼν απανΤα
Τὸν εὺαγῆ κλῆρον Πέτρος ό γενόμενος ἡμῶν επίσκοπος α·ι·τὴιΤει ὡς ἐπὶ μαρΤυρι Τῶι ἐπὶ
πόινΤων θεῶι απαγγεῖλαι, εἴ Τι καΤὰ Τὸν καιρὸν Τῆς αὺΤοῦ οῖκονομίας ἔβλαψεν ῆ παρεῖδεν
ῆ ἐσφεΤερίσαΤο ἐν Τοῖς ἐκκλησιασπκοῖς, καμοῦ πολλὰ ἐξειπὀνΤος κεφαλαια εὶς πολλὴν
χρυσίου ποσόΤηΤα συνΤείνονΤα, μεΤα πολλα Τα κινηθἐντα ὁρίσανΤος αὺΤοῦ Τινα παρασχειν ιε
ανΤὶ πολλῶν Τοὺς κληρονόμους Τοῦ αὺΤοῦ 'Ρουφίνου ἔφη γενέσθαι αὺΤοις διαλὺσεις καὶ
ένΤεθῆναι Τριακοσίων νομισμόαων πρόσΤιμον ὥστε Τὰς εῖρημένας διαλὺσεις κροαὺνεσθαι· εἰ
8 'οῦ, αναθἑμαΤι ὺποβαλῶ Τοὺς μεΤα ΤὰςΤοιαὐΤας διαλὺσεις Τὶ ὺπενανΤίον διαπραπτομένους,
καν Παῦλος ό απόσΤολος αναοπὰς καθίσηι εὶς Τὸν θρόνον Τοῦτον. Τῆι δὲ νἑαι κυριακῆι
Τοῦ παρελθόνΤος αγίου πασχα είς προσκύνησιν ὰνελθόνΤος Τοῦ πανΤὸς κλὴρου, ακὴκοα εν
παρ” αὐΤοῦ, εὶπόνΤος αὺΤοῦ πρὸς Τοὺς εὐλαβεσΤόιΤους αναγνώσΤας Τὸν περὶ Τοῦ ὑπὲρ
Τῆς ὴμεΤέρας ςωῆς οΤαυρωθἑνΤος βλασφημον λόγον καΤὰ Τα καΤαΤεθένΤα ὺπὸ ΣΤεφανου
καὶ ΠἐΤρου καὶ 'ὶουλιανοῦ Τῶν ΤηνικαῦΤα εὺλαβεσΤἀΤων ὰναγνωσΤῶν, νῦν δέ διακὀνων.
γενόμενος δὲ ἐν σαββόαωι έν Τῆι συναξει ἐν Τῶι εὺκΤηρίωι Τῆς αγίας παρθένου καὶ θεο-
Τόκου Μαρίας ἔγνων είσελθόνΤα αὺΤὸν ἐν Τῶι φωΤισΤηρίωι Τῆς αὺΤῆς αγίας θεοΤόκου ει:
Μαρίας καὶ διαλεγόμενον γυναικί Τινι μἠπω μεΤόχωι γενομένηι, οὺ λέγω Τῶν αγίων
μυσΤηρίων, αλλ' οὐδὲ αὺΤῆς Τῆς αγίας σφραγιδος, κακεῖθεν αὺΤὸν πλειοΤακις ἑδεξαμεθα
ἐξιόνΤα. διακονος Τὸ ΤηνικαῦΤα Τυγχανων. οὺκ ἔσΤι δὲ μέσος οίκος, εὶ μὴ Τὸ Τὶμιον
διακονικόν.

εΤι:τ=ι-ιωινε ει· Αυιπιι στενιιλκνε νιιιεεε' οικειινικκι: Ἑν Τῶι φωΤισΤηρίωι όνΤες εὶς ιιο
καΤὴχησιν Τῶν νεοφωΤίσΤων ἀπὸ στιχαρίων καὶ ανυποδὴΤων ὸνΤων ἐφορκι3ὸνΤων
αὺΤοὺς Τῶν διακόνων, ἐλθὼν ὁ γενόμενος ὴμῶν ἐπίσκοπος ΠὲΤρος ἔβαλεν ὴμας έξω μεΤα
καὶ Τῶν νεοφωΤίσΤων καὶ εὶσἠγαγε Τὰς κανονικὰς καὶ ὶδίαςεν αῦταῖς ἐπὶ πολλὰς ὥρας.
ακηκόαμεν δὲ καὶ ὴμεῖς μεΤὰ Τῶν αλλων καὶ Τὸν λόγον δν είπε πρὸς Τοὺς αναγνὼσΤας
καΤα Τοῦ σΤαυρωθἐνΤος ὑπὲρ Τῆς ὴμεΤἑρας Ξωῆς.

ιενΤν‹:ΗιΑΝνε ιιιεν " οικεοπί οικντ: Κατα Τὸ ἔθος προσηγορίας γινομένης ἐν Τῶι σηκρὴ-
Τωι Τοῦ Τιμίου έπισκοπείου ακὴκοα Τὸ ρῆμα Τὸ παρ' αὺΤοῦ ρηθἑν κατα Τοῦ σΤαυρωθένΤος.

Ο [= ειο, τ (ιιεηιιο ιιιὶ 29), νὶ, Ι [ιιεηιιο ειό οη]
ε ὁ οιπ. Ον ε σεκρἑτω Ον δευπρόπασχα ΟΤΙ δεὺΤερον πασχα Ον δευΤερὀπσσχον ΟΤΤ

4 Τῆ φωνῆ ΤαὺΤη ΟΤ 6 αὺΤὸν [αὺΤὸ εὶιιο αῦτὁσ ΟΤ] ὲξείλεΤο ΟΤΤΑ αὺΤοὺσ έξείλεΤο ΟΤ ἑξεὶλεΤο
ΟΤ έ ὶλεΤο Ι λινὰ Ον" λιΤα ΟΤΙ σεκρἐΤου Ον Η αγιωΤαΤην ἐκκλησίαν Ον ιο/13ὺμαο· ξε 7 Τ

Τῶ ἐπὶ ·ττὰνΤων ΟΤΑ οιιι. ΟΤΤΤΙ ι 5 όρίσαιττοσ αὺτοῦ Ο ὁρίσασ Ι ι7 ῶσΤε Ι εὶπὡν ῶσ καὶ ΟΑ
ει ασε Τ ων. ολ ιε επορωιο ο· ντιορελλω 1 νπερεαὼν ονι· ιο ι<ανὶσ·τη οι ει ανςου-
οπι. ΟΤΤΤΙ εε ΤεθένΤα ΟΤ ες εὺλαβεσΤὰΤων οτιι. Ι 24 γινὁνενος Έ δέ οιιι. ΟΤ εὺιαηρίω
ῖ ΟΤΑ /Το έ' ν - Μαρίας οιιι ΟΤΤΙ ες ἀγίασ καὶ ΟΤ ε6 καὶ διαλεγόμενον Ο διελέγεΤο Ιο κω 25 .. γ ων .

ορ ἐδεξαμην Ι 28 ΤοΤηνικαῦΤα ΟΤΤΤΤΙ Τῶ ΤόΤε Οί' Τὸ Τίμιον] Τόμιον ΟΤ 3ο-ιοι, 2: πενΤὴ-
κοντα] καὶ οί λοιποί πανΤεσ Τοῖο καΤαΤεθεῖσι λιβελλικῶσ αννναρωνοννεν ατε ΤουΤων καὶ ὰκροοααὶ καὶ

ί Τ 6 ο ἐν σ ΟΤαὺ·τὁπΤαι γενόμενοι ΟΤΙ ςο ετενιιυινε δἰε Ον 21 έπιορκιςοιττων Ο 3 γεν μ η
εαπ εννοω Θε
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ττιοιτιεε οιεοοκνει οικιτ: "Οτε εὶς προσηγορἰαν ὰνἠλθομεν τῆι νἐαι κυριακηι τοϋ
Μ ΉΙΙ Πιτ ὕευτερὀπαοχα, τοῦ γενομένου ἡμῶν ἐπισκόπου Ϊὶἐτρου ῆκουσα τὸν βλὰσφημον λόγον

ὅτι εῖπε κατὰ τοὐ σταυρωθἐντος. καὶ ὅτε δὲ ἐκινεῖτο τὸ κατὰ τοὐς κληρονὁμους τοῦ
ιιιιὶ Κ

Ἡ!-ιιε.

Ή ι

μακαρίου Ρουφὶνου τοῦ γενομένου οὶκονὸμου, ῆκουσα του αὐτοῦ ἐπισκόπου λὲγοντος
ὅτι ὰνὰθεμα ῆτω γενομένων τῶν διαλὐσεων, κὰν Παῦλος ὰναστὰς καθίσηι εὶς τὸν τόπον 5
τοῦτον, ὁ ὰναἔητῶν καὶ ἐρευνῶν τους λογους τούτους ἢ λέγων αὐτῶι τί ποτε.

Ε ν 232 ειεοκιτινε ειεινε ινικτκοκικπι ι:›τ.-τσοκ' οικιτ: Οῖδα κὰγὼ ὰκηκοἐναι παρ' αὐτοῦ
ὰγανακτἠσαντος κατὰ τῶν ὰναγνωστῶν τῆι νἐαι ὰγἰαι κυριακῆι ὅτι ἐὰν κρἰνω καὶ ποι-
ἠσω ὐμας ὐποδιακόνους ἀπὸ ὰναγνωστῶν, ὁ οταυρωθεὶς δι' ἡμᾶς ἐὰν ἔλθηι, οὐκ ἐπαἱρει
τοῦτο παρ' ὐμῶν. ἢκουσα δὲ καὶ τοῦτο παρ, αὐτοῦ εὶς τὸ σἠκρητον τὸ χειμερινὁν, 10
ὰγανακτἠσαντοε αὐτοῦ περὶ τῶν σκαμναλίων του ἐπισκοπείου, ὅτι εἶπε· καὐσει ὁ θεὸς τὰς
ἔκκλι°ισἰα5 καὶ τὰ θυσιαστήρια καὶ ποιἠσει αὐτὰ βουνὸν ἕνα. καὶ τοῦτο δὲ οῖδα ὅτι
εἰσἠΡΧε'ὶ'ο 'πολλὰκκ ἔν τῶι μοναστηρὶωι πρὸς τὴν Γὶτεροβὀλον καὶ ἐπὶ πολλὰς ὶδἱαςεν
αὐτῆι ὥρας.

ινιιεκνε οικοοκνε οικιτ: Συνὰξεως ἐπιτελουμἑνης τῶν ῳὼτων εὶς τὸν ὰγιον 15
Σἠφανον σνναὶωγὼν “ὶοὺε πρεσβυτἑρους καὶ 'ὀιακὀνονς καὶ ἕκαστον τῶν κληρικὥν Τῶν
εὐρεθἑντων ἐκεῖσε ἐν τῶι σηκρἡτωι ὰπἠιτει με· διὰ τί μὴ ὰναθεματίςεις τὴν σὐνοδον τῶν
χλ'; καὶ ἐμοϋ εἰπόντος αὐτῶι ὅτι ὁ βασιλεὺς ὀρθὀδοξός ἐστι καὶ οῖς πιοπεὐει, αὐτῶι ἐξακο-
λουθὥ» οὐ μόνον δὲ τοῦτο, ὰλλὰ καὶ τοὐς ὰναθεματηοντας τἡν σὐνοδον ἀναθεματηω,
μανΕὶΞ ἀνἑστη καὶ ἐκὡλυσἑ με ἐπὶ παντὸς του κλἠρου. 20

Μιεοκε ειιιεεε' οικιτ: Τὶαρἠμην τοῖς λεχθεῖσι παρὰ τοῦ παρόντος 'ὶουλιανοῦ δια-
κόνου καὶ ἀληθεὶας ἔχεται τὰ παρ' αὐτοῦ εἰρημἐνα.

Ακνεινε τκιεεο' οικιτ: Τὶαρἠμην κὰγὼ τοῖς λεχθεῖσι παρὰ του παρόντος 'ὶουλιανου
Βιακὁνον καὶ ἀλ'Πθ€ὶα5 ἔχεται τὰ παρ' αὐτοῦ εἰρημἐνα.

ιενινιιεκινε οιεοοκνε οικιτ: Γὶαρἡμην κἀγὼ τῆι προσηγορίαι τηι γενομἐνηι ἐν εε
τῶι τιμίωι ἐπισκοπείωι, ὅτε εῖπε Πετρος τοῖς ὰναγνὡσταις ὅτι εὶ ἐποίησα ὑμᾶς ὐποδιακὀ-
νουῖι αὐΤὸ§ ὁ σταυρωθεὶς εὶ κατἐβη, οὐκ ἐρρὐετο ὐμας ἐκ τῶν χειρῶν μου.

ενινιιεοιιιεε ουιοοκνε οικιτ: Κἀγὼ ἀκήκοα παρὰ Πέτρου τοῦ γενομένου ἐπισκόπου
Τὸ ”πΕΡὶ 'του σταυρωθἑντος κεφὰλαιον καὶ τὸ περὶ του ὰναθἐματος ἔνθα εῖπεν ὅτι κὰν Παῦ-
λοῖ ὁ ὰπὀατολος καθὶσηι ἐν τῶι θρὀνωι τοὐτωι. 30

Μ ν1Ι1 πιτς ιοιιεκπιεε οικεοκ' ετ εειτιιοοιοιιε' υικιτ: Κὰγὼ τὴν αὐτὴν φωνὴν λέγω ῆνπερ
ὰκἠκοα περὶ του σταυρωθἑντος καὶ περὶ του ἀναθἑματος τοὐ κατὰ τὸν ὰγιον Γὶαῦλον.

ιιεοκτινε οικοοκνε οικιτ: Κἀγὼ ὰκἠκοα τὸν περὶ τοῦ σταυρωθἑντος λόγον καὶ τὸ
ὰνἀθεμα τὸ κατὰ τὸν ὰγιον Τὶαὐλον.

εεοκτινε οικοοκνε οικιτ: Κἀγὼ ὰκἠκοα τὸ περὶ τοῦ σταυρωθἐντος, πὰλιν δὲ καὶ εε
περὶ τοῦ ὰναθἐματος Παύλου τοῦ ἀποστὀλου.

τιιεοκεε οιτιοοκνε οικιτ: Κὰγὼ ὰκἠκοα τὸν λόγον τὸν περὶ του σταυρωθἑντος καὶ
ὅτι εὶσῆλθεν εἰς τὸ φωτιστήριον τῆς ὰγἱας Μαρίας πλησἰον τῆς κολυμβἠθραε γημνῆε οϋσῃε,
ὁΐε εὶσἠνεΥΚε Μαρἱαν πρὸ τοῦ φωτισθηναι, μηδἑνα συγχωρἠσας στῇνω ἔσω' τῆς Θεἰας
κοὶνωνἶϋΰ ἑπιτελουμἐνης. ἐγὼ γὰρ ὰρχιεβδομὰριος αὐτοῦ ἢμην καὶ ἐκ τοὐτου οῖδα_ εο

Ο [= ων]
1 οικεοκοε Οε ε Βευτἑρου πάσχα Ον 3 τὸ οιπ. Ο" τῶν κληρονὁμων Οτι 6 λέγων]

ὲνηων? Οἱ- ΙΟΙ· ΙΟ 8 αγίαι οπι. Ο" το σέκρετον Ον τὸε Ον τὸν Ο" 11 καὐσοι Ο"
ιο. ποιἠσοι Ο· 13 ·ιι·ι·εροβὁλην Ο” τς. ος. 28. 33. 35. 37 δικοοκοε ΟΦ τς ῳὁβωυ Ο"
17 σεκρἑτω Ον 23 Λιιιἰεἰιιε Λ 26 ότι Ο" 27 ἑρὐετο Ον 28 δὶὶπιιοιι Λ 31 τιοὶατἐτιε Λ
ςηςε Με ὶιειὶαοὶ: Ον 33. 34 Κἀγὼ-Παῦλον οιτι. Ο" τὶο ἀρχιεὐδομὰριοσ Ον ὰρχγεβδομἀριοσ οε
ἀρχιεβΒομαδὰριος ΟΒΛ
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τοῦτο δὲ ἐποίησε καὶ ὰπαξ καὶ δὶς καὶ τρίτον. οἶδα δὲ καὶ τὰ περὶ τοῦ ὰναθὲματος
Γὶαὐλου τοῦ ὰποατόλου καὶ τὸ κατὰ τὴν ἶίτεροβολον.

ινινενε ενεοικοοκνε οικιτ: Κὰγὼ ὰκἡκοα τὸν λόγον τον περὶ τοῦ οταυρωθἑντος.
οἶδα δὲ καὶ ὅτι ἐδίωξε νεοφωτίστους καὶ εὶαὴγαγε κανονικὰς.

τι-ιιειιΑι>ινε ιοιΑι:οΝνε οικιτ: Κὰγὼ ὰκὴκοα το περὶ τοῦ σταυροοθὲντος καὶ τὸ περὶ
τοῦ ὰναθἑματος ὶἶαὐλου τοῦ αποστόλου.

ιοι-ιεκιτεε νκοεεντεκνε οικιτ: Κὰγὼ ὰκὴκοα τὴν παρ' αὐτοῦ λεχθεῖσαν βλαοφη- 1.ν εςς
μίαν ἔνεκεν τοῦ σταυρωθἐντος καὶ πὰλιν ὁτε είπε ° κατακαὐσει ὁ θεὸς τὰς ἐκκλὴοίας αὐτοῦ πυρὶ
καὶ ποιὴσει βουνὸν ἕνα. καὶ πὰλιν τοῦ °ν°ΡἀΥὶ-ὶοιτος τοῦ κατὰ 'Ρουφῖνον ὰκουομὲνου
ἔθὴκεν ὰνὰθεμα τῶι μετί αὐτὸν ἐνὰγοντι αὐτῶι, κὰν Παῦλος ὴι ὁ ὰπὁστολος. ιν

ονκικοε ενιεοιεοοικινε οικιτ: Κὰγὼ ὰκἡκοα ὅτε εῖπε περὶ τοῦ σταυρωθἐντος.
τοπ.-ικιιικε εινιεοιεοοκνε οικιτ: Κὰγὼ ὰκὴκοα τὸν λόγον τὸν περὶ τοῦ σταυρω-

θἑντος.
πι.-ιιτνε οιεοοκνε οικιτ: Ἐν κυριακῆι ὰνελθὼν εὶς προσηγορίαν, τοτε ῶν ὐποδιὰ-

κονος, ὴκουσα κὰγὼ τὸν περὶ τοῦ σταυρῶθἐντος λόγον. ιε
Ακτοιτιιτνε ι.ιεοτοιι οικιτ: Οῖδα κὰγὼ παρὼν ἐν τῶι σὴκρὴτῶι ὰκηκοἑναι Πέτρου ί

τοῦ γενομένου ὴμῶν ἑπισκὸπου, παροντος τοῦ εὐαγοῦς κλὴρου, εὶπὸντος τὴν ὰθεσμον Μ ν111 τιιει
βλαοφὴμὶαν κατὰ τοῦ σταυρωθἑντος Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ τὸν λὸγον τοῦ ὰνα-
θἑματος τὸν παρ' αὐτοῦ ἐπιτεθἑντα ἐν τοῖς κατὰ Ἱθουφῖνον, εὶπὸντος ὁτι κὰν Παῦλος ὁ
ὰπὀστολος ὰναστὰς καθίσὴι μετ' ἐμὲ εἰς τὸν θρὸνον τοῦτον, ὰνὰθεμα ἔοτω ὰνατρἑπων εν
τὰ νῦν δὸξαντα. καὶ ὅτι 'ὶωὰννης ὁ τοῦτον κλὴρονομὴσας ἐπὶ πὰντων ἔφη ὡς μετὰ τὸ
ὁτνὰθεμα ὰπὴιτὴθὴ παρ' αὐτοῦ γραμματεῖον νομισμὰτων πεντὴκοντα. τὰ γὰρ περὶ
τῆς ῖἶτεροβὁλου οῦτε ὰλλος τις τῶν οίκοὐντῶν ταὐτὴν τὴν μητρὁπολιν, ὡς οίμαις ὰγνοεῖ.

οινιπιεε Ριιιιειείιι' κτ οικοοιτιτ' ετ ι.ια:τοκ'π' ι:ιικιειινιτι·: Δὴλων οὐσῶν τῶν προ-
ελθουσῶν καταθέσεων αὶτοῦμεν καὶ ἐνορκοῦμεν τὴν ὐμῶν μεγαλοπρἑπειαν κατὰ τῆς ὰγἰας εε
καὶ ὁμοουσίου τριὰδος καὶ νίκης καὶ διαμονῆς τοῦ δεσπὀτου ὴμῶν Φλ' 'ὶουστίνου τοῦ
αῖεονίου αὐγοὐοτου καὶ τῶν μεγὶστων ἐξουσιῶν γνωρἰσαι ὰμα τοῖς ὁοιῶτὰτοις ἐπισκὀποις
καθὰ καὶ ὰκτα γεγὀνασι παρὰ παντὸς τοῦ πλήθους, τῆι τε πρῶτηι καὶ ὰνεχοὐσὴι τῶν
ὰρχῶν καὶ τῶι πανευφἠμωι μαγίστρωι τῶν θείων ὁφφικίων καὶ τοῖς ὰνδρειοτὰτοις στρα-¬
τὴγοῖς τοῦ θείου πραισἑντου ἑκατἑρων δυνὰμεων, ὥστε διὰ τῆς αὐτῶν ὐπεροχῆς καὶ εὶς τὰς εν
θείας ὰνενεχθηναι ὰκοὰς τὰ παρακολουθὴσαντα. ῶς γὰρ ἐπίστασθε, πολὐ καὶ ἄπειρον
πλῆθος καὶ ὰδελφικὸν καὶ μοναχικὸν ἐξὴιτὴσε καὶ ἐνὼρκωσε ταῦτα γνωρἱοαι τὴν ὐμῶν
ἐξουσίαν. τὸ γὰρ μὴ καταθἑσθαι τοὐς ὰδελφοὐς καὶ μοναχοὐς, τοῦτο ἔθος ὰνωθεν κρα-
τῆσαν, ὰλλ' ὰρκεῖσθαι μόνον ταῖς αὐτῶν ἐκβοὴσεσιν.

οιεκιεε εννιοιεοιειντι ν' ιιειιοιοε' ι:ι>ιε‹:οι>' οικιειινκτ: Εὐχῆς ὴμῖν ὰξιον ὴν ταῖς ετ.
ὰποκλὴρωθείσαις ὴμῖν ὰγίαις τοῦ θεοῦ ἐκκλὴσἰαις σχολὰςειν καὶ τὰς θείας πλὴροῦν λειτουρ-
γἱας· ἐπειδὴ δὲ πίστεως καὶ εὐσεβεἱας προκειται λόγος, εῦλογον είναι νενομίκαμεν πειθαρ-
χῆσαι ταῖς αὶτὴσεσι τῶν θεοφιλεστὰτων κλὴρικῶν τὴς Ἄπαμἑων. ὅθεν ὰπο γραμματων

5

Ο [= πο, ι· (ὶιιεῖο ει εε τὰ γὰρ). ν], Ι ιὶιπὶο ιι οο τὰ γὰρ)
1 καὶὶ οιτι. Οθ 2 πτεροβὁλην Οθ 3 ιυινι.οε ενοδιιίοοιιιοε Οθ τὁνῆ τοῦ Ον

ς τιιειωιυοε Ο0 Ξνναρὶτὶε Λ διαεοκοε Ον 6 τοῦι οιιι. Ο" 7 ι·ιιιεειιν·ι·ιπιοε Οε 8 κατακαὐσοι Οι
τι. το ενιτοικεοκοε Οε ιι 5-ντὶιιὶιε Λ οι ιιωνὁε διἀοονοε Ο° τοτε θε 0” το Λκ·
τοιιιιὶῖιιιοε ι.ἑοτοΝιι ΟΕ .ἐὶιιεοπὶιιε Λ σεκρἐτοο Οθ 20 μετί ἐμὲ καθίση ΟΝ 23 οῦτε-οῖμαι
ΟΠ" οὐδεὶσ τῶν κατὰ τὴν ηπολιν οὶκοὐντῶν ΟΤΙ 24 ΕΤ: 0" ὶὶυ Λ ι.ιε8τοιι'ιι' ΟΕ .ιικετοιιιι Οῖ
εῦ φλαβίου Ι 27 ἐξουσιῶν ΟΙ ροὶσεϊαιιοιι σε ηνέιιιε ει! ε.ι·εε:ιί.εε· ρι·ιίιισὴι›Ξπιιὶ'έιιιιι Λ τοῖς - ἐπισκὁποιἱ
Ιλ τῶν ὁσιωτὰτων ἑττισκὸπων Ο 3ο πραισἐνδου Οὶἱ διὰ ΙΛ καὶ διὰ Ο 3: ἑτὴτησε Ον/Χ
33 μὴ γὰρ Ο" 34 ὰρκεῖσθε Οῖ 35 εννιοιεεοιιιντι ΟΒΛ εννιυιεεοιιεντι οτ ν' Ον οιιι. Λ
οικιεπκνιντ ΟΕ/\ δικεννκτ ΟΙ' 3·ῃ'3Β πειθαρχεῖν Οὶἱ
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ὴμῖν σταλἑντων ὐπὸ τοῦ ἐὐαγοῦς κλὴρου τῆς Ἄπαμἐων ὰγίας τοῦ θεοῦ ἐκκλὴσίας τῶν
καὶ κομισθἐντων ὴμῖν δι' Ἄντωνίνου καὶ ὶὶουλιανοῦ τῶν θεοσεβεστὰτῶν, παρεγενὁμεθα
ἐν τῶι Ἄμβροδἰκὴς, ἐνθα συμβἑβὴκε πολλοὐς τῶν εὐλαβεστὰτων κλὴρικῶν ἐλθεῖν προς
ὴμδις ἐν τῶι εὶρὴμἑνωι εὐκτὴρίωι καὶ αὶτῆσαι ὴμὰς γενἐσθαι εὶς τὰ εὐαγῆ μοναστήρια τοῦ
τε μακαρίου Ἱτίσυχίου καὶ τοῦ μακαρίου Δωροθέου ἔξεο τυγχὰνοντα τῆς μητροπὸλεως ε
διὰ το εὐχερἐοτερον τοὺς εὐλαβεστὰτους κλὴρικοὐς δὐνασθαι ἐξιἑναι προς ὴμὰς καὶ δι-
δὰσκειν ὰ βοὐλονται, δ δὴ καὶ πεποιὴκαμεν. καὶ ἐπειδὴ λιβἑλλους ἐπιδεδῶκασιν ὴμῖν.
οὐς καὶ ἐνεφὰνισαν τἦι ϋνϊνὲραι μεγαλοπρεπείαι, καί τινας καταθέσεις ἐποιὴσαντο, αί-
τοῦμεν καὶ ὴμεῖς τὴν σὴν μεγαλοπρἐπειαν, καθὰ καὶ αἱ ἐκβοὴσεις γεγὁνασιν, ὡς ἐπί-
στασθε, ὐπο τοῦ πλὴθους τῶν εὐλαβεστὰτων κλὴρικῶν, ἐντὰξαι μὲν καὶ τὰ γενομενα ὰκτας ιν
μὴνῦσαι δὲ τῶι τε πρὼτῶι καὶ ὰνὲχοντι θρονωι καὶ τῶι πανευφὴμωι μαγἱστρεοι τῶν θείων
ὀφῳικίων καὶ τοῖς ὰνδρειοτὰτοις οτρατὴγοῖς τοῦ θείου πραιοἐντου ἑκατἑρῶν δυνὰμεωνς
ἐφ' ῶι τε διὰ τῆς αὐτῶν ὐπεροχὴς εὶς γνῶσιν ἐλθεῖν πὰντα τὰ προελθὀντα τοῦ εὐσεβεστὰτου
καὶ ῳιλοχρίστου ὴμῶν βασιλεως. καὶ γὰρ καὶ ὴμεῖς γνωρὶςομεν τῶι τε ὰγιωτὰτωι
καὶ μακαριωτὰτεοι ὰρχιεπισκὀπωι καὶ οὶκουμενικῶι πατριὰρχὴι τῆς βασιλἱδος πόλεως καὶ ιε
τοῖς ἑνδοξοτὰτοις καὶ μεγὰλοις ὰρχουσι τοῦ εὐσεβεστὰτου ὴμῶν βασιλἑως.

νε' ιοι-υιπκιεε νλειλοινε ιεν·ι·νι:ι¬:ι.×ιι×ινε ν' εν' οοιι-ι' κτ νκιιιεειεε οικιτ: Φἐρει μὲν
τὰ κατατεθέντα ὐπὸ τῶν θεοφιλεστὰτων κλὴρικῶν τὴς ἐν Ἄπαμείαι ὰγίας τοῦ θεοῦ ἐκ-
κλὴσίας τῶν ὐπομνὴμὰτων ὴ πίστις, ὰπερ καὶ διεξῆλθον παρουσἰαι καὶ τοῦ δὴμεκδι-
ῖοϋὶ-"ΓΟΣ τὴν Ἄπαμἑων μὴτρὁπολιν· ἐπειδὴ δὲ καὶ ἐντευκτικὰς ἐποιὴσαντο διδασκαλίας οὶ εν
τελοῦντες είς τον εὶρὴμἐνον εὐαγῆ κλῆρον, τον ὶσον δὲ τροπον καὶ οί ὁσιῶτατοι τῆς ἐπαρχίας
ἐπἱσκοποι ὴιτηκὁτες φαίνονται σὐμπαντα τὰ προεληλυθὁτα γνῶριμο: καταστῆναι τῶι
τε πρῶτωι καὶ ὰνἐχοντι θρὁνωι καὶ τῶι πανευοὴμωι πατρικίωι καὶ μαγἱοτρωι τῶν θείων
ὁωῳικίων καὶ τοῖς ὰνδρειοτὰτοις στρατὴγοῖς ἑκατἑρων δυνὰμεων, ἐφ” ῶι τε διὰ τῆς αὐτῶν
ὐπεροχῆς καὶ εὶς τὰς θείας ὰκοὰς ἐνεχθίἦναι το καθί ἔκαστον τῶν κεκινὴμἐνων, εῖκον τὸ εε
δικαστὴριον τοῖς παρ' αὐτῶν, μὰλιστα καὶ διὰ τοὐς προσενεχθἑντας μοι σεβασμίους ὅρκοιυς,
συ3εὐξει πὰντα τὰ ἐπὶ τῆι ὐποθἐσει πεπραγμένα καὶ γνωρίσει προς τὸ παριστὰμενον τῆι
αὐτῶν φιλανθρωπίαι, ἐντὰττον τοῖς ἐπὶ τοῦ παροντος πεπραγμἑνοις καὶ τὰς προελθοὐσας
ἐκβοὴσεις ὐπὸ τοῦ πλὴθους τοῦ εὐαγοῦς κλὴρου τῆς είνῖινἑνῖιἕ ὰὶίὶωΐὰιίηἶ ἐκκλησἱαἶ·

Τοῦ βασιλεως πολλὰ τὰ ἔτὴ- τὴς αὐγοὐστας πολλὰ τὰ ἔτὴ· τῶν ἐπὰρχων πολλὰ 30
τα ετη· του μαγιστρου πολλὰ τὰ ἐτὴ· ίἶροβου καὶ Ύπατίου πολλὰ τὰ ἔτὴ' τῆς συγ-
κλἠτου πολλὰ τὰ ἐτὴ. τοὐς ὰντὰρτας ἐξω βὰλε· τοὐς ῳαγὁντας τὰ ἐκκλὴσιαστικὰ
ἔξω βαλε. δλα τὰ ἐκκλὴσιαοτικὰ Σεβῆρος καὶ Πετρος ἐφαγον· δλα είς ἔρανο: ἐδωκαν
τὸν βλασφὴμὴσαντα τὸν σταυρὸν ἔξω βὰλε. ποῦ τὰ κτὴματα τῆς ἐκκλὴσίας; ποῦ
τὰ σκεὐη της ἐκκλησίας; -όλα γυναῖκες ἑλαβον· δλα ὴ ὶὶτεροβὸλος ἔλαβε. τοὐς ὰξἱους ςς

Ο Ε= ειετκὶ. Ι
ι ὐπο Ονινὶ απο Ον 3 εὐλαβεστὰτων ΟΜΠ θεοοεβεοτὰτων Ον 5 τοῦ μακαρίουἐ οιιιι

Ονῃῖ 6 εὐτυχἑστερον Ο" δὐνασθαι τοὐσ -κληρικοὐσ ὶῖ 8 οὐσ Ι οπι. ΟΛ ἑνεφὰνη-
σ Οειν ' ναν ὴμετερα Ο η αὶ Ι οτπ. Ο ογὶτο ὡς επὶοταοθε οιτι. Ι ιο/ιι ὰκτα μηνὐααι
Ον” καταμὴνὐσαι Ονλ ιι τε οιιι. Οκῃἰ 12 πραιοἐνδου Ἑ 13 ῶστε Ον ι τι λ ὶ3 4 Ψ' οχρ '
στου καὶ εὐαεβεστὰτου Οθ καὶ3 οτιι. Ο" 15 καὶ μακαριωτὰτοιι οιιι. Οὶ'Ι οὶκουμενικῶι οιτι 1
το καὶ-ὰρχουσι Ο" ὰρχουσι καὶ μεγὰλοισ Οῖἱ καὶ μεγαλοπρεπεοτὰτοιο· καὶ μεγὰλοισ ὰ οσοι ΟΦΛΡΧ
το οιτι. ῖεαὶὶιιο ΟΝΙ ιιτ εοὶοιιὶ; νι/ οιτι. Λ ιοιιλμιεε ΟΙ' ινιι.ι.ὰδιοε Ον πντοηιιιλκνε. Ον

ὶ'εινειεντνειιιλισκιε Ο ν' ειν οιιι. Λ νκιιι-:ε Οι τοῇοο δηνεκδικοῦντοσ ΟΠ δήμου ἑκδικοῦντοσ Οἐλ
διεκδικοὐντοσ Ο" οο ἐνευκτικὰο ΟΝΙ εε γνωρίσματα Ον" οτι τε οιιι. Ον διὰ 1
καὶ διὰ Ο 25 οἶκον Ονῃὶζ ἢκαι εὶα ΟΕΛ οτ ου3εῦξαι Ον εοιιἐιι-ιιροπι Λ γνωρἰσηῃ Ον
ιιοιὶῇεοὐσ Λ 28 αὐτοῦ Οῖ ὲντὰττον Ι ἐντὰττων Ο προσἑλθοὐαασ Ον 30 αὐγοὐατησ ΟΠ
ςιγὶςο τῆσ σνγκλὴτου¬-ἔτὴ πρὁβου-ἔτη Οἐλ 3: ὐπὰτου Ο" 3: ὲντὰρτοσ Ι 3:ὶ33 τοὐςε
- βαλε οιτι. 1 33 ἔρανον ΟΒΙ ςιῃίςς ποῦ τὰ κτὴματα -ἔλαβε οιτι. Σ
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τοῦ ὰνοιθέματος τῶι ὰναθέματι. ὰρον βίαν τὴς ἐκκλὴσίας· ὰλας τὰς ἐκκλησίας έπραί-
δευσαν· είς ἔρανα ὁλα ἔδωκαν. πιστοῦ βασιλέως πολλὰ τὰ ἐτὴ· βιταλιανοῦ στρατἡ-
λὰτου πολλὰ τὰ έτὴ. μίαν έρὼτὴ σιν ταῖς κανονικαῖς. νικὰι ὴ πίστις τῶν ὀρθοδοξων°
ὀρθοδοξων έπισκοπων πολλὰ τὰ έτη. Εὐτυχιανοῦ τοῦ κομὴτος πολλὰ τὰ ἔτὴ· ὰναπαῆι
τὰ ὁστέα τοῦ πατρος σου. ἑίλα τὰ ἑκκλησιαστικὰ γυναῖκες ἐλαβον. ταῦτα ὰκτα τῶι
βασιλεῖ. -τὰ ὐστέα Δὁμνου ἐπὡλὴσοιν. ὰποσχίσαντας κληρικοὐς έξω βὰλε. τὰ
κτὴματα Δὁμνου ἐπῶλησαν. οἱ φαγὸντες τὰ ἐκκλησιαστικὰ ὰπέσχισαν. μαρ-
τὐρομαί σε, ἐγὼ αὐτοὐς καίω. ἑίλα τὰ ἐκκλὴσιαστικὰ ἐπὼλὴσον. ἐλθηι ὴ ὶἶτερο¬
βολος, καὶ αὐτὴ λέγει. τοὐς ὰντὰρτας τοῦ βασιλέως έξω βαλε. τὴν σωτὴρὶαν τοῦ
βασιλέως, γνὼρισον· μὰθωμεν τὰ χαμαιπὰτια τίνος είσί. πατὴτια ἐν τῶι έπισκοπεἰωι
πῶς εὐρέθὴ; ἐμίανε τὰ θυσιαστὴρια· ἑμἱὰνε τὸ ῳωτιοτὴριον. μαθωμεν τα πατὴτια
ποῦ εἰσιν· ὴιμὰτωσαν τὰ θυσιαστὴρια. Σεβῆρον καὶ ὶ-ίέτρον τωι πυρί. ὶἶρἐιβου
καὶ Ύπατίου πολλὰ τὰ έτη. ὰξιος Τὶροβος τοῦ βασιλέως· ὰξιος “Υ-πὰτιος τοῦ βασι-
λέως. πατρικίου τοῦ μαγίστρου πολλὰ τὰ ἔτη· τῶν έπαρχων πολλὰ τὰ έτη· πὰσὴς
τὴς συγκλὴτου πολλὰ τὰ έτη. πολλὰ τὰ έτη τῆς αὐγοὐστας· Εὐφὴμἱας αὐγοὐατας
πολλὰ τὰ έτη. ὰξιος Βιταλιανὸς τοῦ βασιλέως. 'ὶωὰννου πατριὰρχου πολλὰ τὰ
έτη. ταῦτα ὰκτα τῶι θεῶι. ὰλους τοὐς οὁνους Φαῦστος ἐποίὴσε. μυρίους
φονους έποίὴσέ· τοὐς φονευθἑντας ἐν τῶι ὰγίωι 'Αντωνίνωι τῶι βασιλει· ὁ βασιλεὐς
ὁρθὸδοξὸς έστι. ὶἶέτρον τὸν Μανιχαῖον τῶι βασιλει· Σεβἢρος καὶ Πέτρος Μανιχαῖοί
εὶσίν. ὴ σὐγκλὴτος ορθοδοξος ἔνι. ὰρον Φαῦστον· σῶσον πολιν. Εὐτυχιανοῦ
τοῦ κομὴτος πολλὰ τὰ ἔτη. δικαία ὴ ιμῆφος τῶν έπὰρχων. δεομεθα γνῶρισον·
τὴν σωτηρίαν τοῦ βασιλέως, γνὼρισον· τὴν σωτὴρίαν τὴς αὐγοὐστας, γνῶρισον.

“ίσον ὰλλὴς πρὰξεως συοτὰσὴς ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μεγαλοπρεπεοτὰτου ὰρχοντος

ιτειινι ι-ιοιιιλιιινε λιιοιιιοιλοοιιι' οικιτ: Τοῦ θεοῦ δεδωκοτος τοῖς πρὰγμασι καὶ ταῖς
ὰγίαις αὐτοῦ ἐκκλησὶαις ὁρθοδοξον καὶ εὐσεβἑοτατον βασιλέα, παρούσης τῆς ὐμετέρας
μεγαλοπρεπεἰας παρενεγγὐησὰν μοι οἱ οσιὡτατοι ἐπίοκοποι τὴς ὴμετέρας ἐπαρχίας τὰ
παλαιὰ ἔθη τῆς έκκλὴσιαστικὴς καταστὰσεως κρατεῖνς τουτο και του ευαγους κλὴρου
” Ἄπαμέων αὶτὴσαντος· δι” ὰ ἐξαιτῶ τοὐς παροντας θεοφιλεστὰτους πρεσβυτέρουςΉἹΞ

διακὁνους ὐποδιακὁνους ὰναγνῶστας καὶ λοιποὐς κληρικοὐς τοῦ αὐτοῦ εὐαγοῦς κλὴρου
ἐκαστον αὐτῶν φανερῶσαι ἐπὶ τῶν ὐπομνὴμὰτων τὴν οὶκείαν γνὼμὴν.

νε' ιοιιλπιιιεε ι=Αι.ι.λοινε ιεντνοιιιλπνε ν' εν' οοιι-ι' κτ νιτλιεειεε οικιτ: Τίαροντες
οί θεοφιλέοττατοι πρεσβὐτεροι καὶ λοιποὶ κλὴρικοὶ καὶ τῆς διδασκαλίας ἐπακοὐσαντες
'Ρωμανοῦ τοῦ εὐλαβεστὰτου ὰρχιδιακονου τὴν οικειαν οανερουτωσαν γνωμην.

ιενοοκινε των' νιοεεεί οικιτ: Ἑορτὴ παντὸε Τοῦ κόσμον ἐστὶν αὐτὴ ὴ νυν κρατου-
αα εὐσεβὴς κατὰστασις· δι' δ κατὰ τὰ κατατεθέντα παρὰ τοῦ εὐλαβεοτὰτου ὰρχιδιακὸνου
ἐπιτρέπομεν πὰντα καινισμον ὴδὴ προελθοντα ὐπὸ τῶν γενομένων αὶρετικῶν ὰφαιρε-

Ο [= ιιοι·ν], Έ
1/ο ἐπραίδευσασ Οι ο ἔρανον ΟΠ ιι ὰναπαὴ Ι ὰναπὰει Ο" ὰναπαυῆ Ον ὰναιταυθη Ον

5 αἱ γυναῖκεο· Ον 7γι8 οι ῳαγοιπες-έιτὡλὴσαν ὶιὶο οιιι. ΟΠ, οι. πει ο Β Ξλθοι Οι' δγίο ὁ
πτεροβολοσ Ον ο λέγει] λέγει οὶ οαγοντεσ τὰ ὲκκλησιαοτικὰ ὰτιἑσχισον μαρτὐρομαί σε ἐγὼ αὐτοὐο
αιω ΟΠ τι τὸ θυσιαστἠριον Οι ιςτίιτι ἄξιοι ῦνὐβος- βασιλέως οιιι. Οιιι τις τῶνκ

ἐπὰρχων _ ἔτὴ πατρικίου- ἐτὴ Ο" 15. 22 αὐγοὐστηα Οθἶ 23 ἦ Ο" ὶιι ιπρ ος οιιο. Τειιίιίιιἐὶ-. .. .. _ . Ο"
νιιιιίει οιτι ΟΜΈ 25 ιιοιιιιιποε λιιοιιιδιιίεοινοε Ον 26 αυτου Ιλ του θυ Ο ὴμετέρααο . .

ι οει ° ὁ Ον ' νὼοτασ Έ καὶ ἀν νὼ ΟΛ ίοιοε27 παρηγγυηααν οσι τατοι 3ο οιναγ αγ οταα 32 Ρλιιι-
Οθ Ολ' εντνοιιιεκοε ν' ει' κοίιιι Οθ νί ΕΡ) οὶῃ- Λ Ρῖὶοῖὶθ Ο" 33 λοὶπθὶ Ι οινλιιοινέ
λοιποὶ Ο 35 ιτνδοκιοο πολο' Οέ Ειιτἴοεὶιίιιε Λ Ρὶὶθῦί Ο* 36 τεθέντα Ι 37 Ρθθίῦ
γενομένων οιιρρὶοιιοτὶιιι ἐτιτιοκὁπων

Π
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θῆναι, έντεθὴναι δέ τὰ όσια ὀνόματα τῶν μακαριωτὰτων ὴμῶν πατέρων καὶ έπιοκόπων
ὰπό Δόμνου τοῦ μακαριωτὰτου έως τοῦ τῆς θεοφιλοῦς μνήμης ”|σαακίου τοῦ γενομένου
ὴμῶν ἐπισκόπου, κρατεῖν δὲ καὶ έπὶ τοῖς ὰλλοις ὰπασι τὴν ὰρχαίαν κατὰστασιν τῆς

ι,Ἱ ε ι :αγιας εκκλησιοιε-
ιενετιιττιινε. ιιιεν' νκεειιι' ετ οιιοοιιοιιι” οικιτ: Καθὼς έδίδαξεν ὁ παρὼν θεο- ε

φιλέστατος ὰρχιδιὰκονος πὰντας τοὐς θεοφιλεστὰτους πρεσβυτἑρους διακόνους καὶ
λοιποὐς κληρικοὐς τὴς ὰγιωτὰτης ὴμῶν ἐκκλησἰας αὶτῆσαι τὰ ὰρχαῖα ἔθη κρατεῖν τοῦτο,
κὰγὼ κρατυνθῆναι παρακαλῶ.

Μνἔἑἶἔἑἔ ετιενιιιικνε ιιιεν' νπεν” τιικιτ: Κὰγῶ συναινῶ τῆι καταθέσει τῆι γενομένὴι
παρὰ τοῦ θεοσεβεστὰτου Εὐσταθἰου πρεσβυτέρου καὶ οὶκονόμου τῆς παρ” ὴμῖν ὰγίας ιν
τοῦ θεοῦ εκκλησίας καὶ τῶν λοιπῶν θεοσεβεστὰτων κληρικῶν.

ιπεεεελενε ιιεν' νιιεειε' οικιτ: Μόλις ποτέ ὰπὸ 3ὰλης ἐχαρίσατο ὴμῖν ό θεός
τόν λιμένα τοῦτον, τόν όρθόδοξον λέγω βασιλέα, εὶς δν μετὰ θεὸν καταφυγόντες. θεα-
σὰμενος δέ καὶ τῶν ἑμῶν συγκληρικῶν τόν Ξῆλον τον ὐπὲρ τῶν γενομένων ὴμῶν όσὶων
ὰρχιερέων καὶ πατέρων, παρακαλῶ τὴν μἐν γενομένην καινοτομίαν παρὰ τῶν αίρετικῶν ιε
ἐν τῆι ὰγιωτὰτηι ὴμῶν ἐκκλησὶαι ὰνατραπῆναι, κρατῆσαι δὲ τὸ παλαιόν ἐθος της ἐκ-
κλησιαστικῆς καταστὰσεως καὶ ἐντεθῆναι τοῖς ὶεροῖς διπτὐχοις τὰς προσηγορίας τῶν
μακαριωτὰτων ὴμῶν ἐπισκόπων ὰπό τοῦ μακαριωτὰτου Δόμνου καὶ έως τοῦ μακα-
ριωτὰτου 'ὶσαακἱου τοῦ γενομένου ὴμῶν ἐπισκόπου.

ιιιεενοιιινε κιεν' ειιιεεο' οικιτ: Κὰγὼ εὐχαριστῶν τῶι θεῶι τῶι εὶρὴνην καὶ ἔνωσιν εν
ταῖς ὰγίαις ἐκκλησίαις διὰ τοῦ φιλοχρἱστου ὴμῶν βασιλέως δεδωκότι συναινῶ πᾶσι
τοις αἰτηθεῖσι παρὰ τε τοῦ εὐαγοῦς ὴμῶν κλὴρου καὶ βεβαιωθεῖσι παρὰ τῶν ὁσιωτὰτων
της έπαρχίας ἑπισκόπων, ῶστε ὰνατραπὴναι μέν ὰπαν καινόν ἐπεισαχθἐν τῆι ὰγιωτὰτηι
ὴμῶν ἐκκλησἱαι, ὰνανεωθῆναι δὲ καὶ κρατυνθῆναι τὰ παλαιὰ ἔθη τὰ κροαὴσαντα ὰχρι
°ῖἦ5 “ῖἐλἐὶ-ὶΤἦ9 τοῦ τὴς θεοφιλοῦς μνὴμης Ἰσαακίου τοῦ γενομένου ὴμῶν ὰρχιεπισκόπου εε
ἐπὶ τε ταῖς θεἱαις λειτουργἰαις καὶ τοῖς λοιποῖς ὰπασιν.

ινττισ.-ιε ιιιεν' ειιιεειι' οικιτ: Τὶὰντα τὰ καινισθἐντα ὐπό τῶν 'Ακεφὰλων βοὐλομαι
παυθῆναι καὶ κρατεῖν τὴν ὰρχαίαν κατὰστὰσιν καὶ έντεθῆναι τὰ όνόματα τῶν ὰγίων
1 σου |ημων πατερων καὶ τῶν όσιωτὰτων ὴμῶν έπισκόπων τῶν γενομένων έν τῆι ὴμετέραι
μητροπόλει έως της τελευτῆς τοῦ μακαρὶου Ἱσαακὶου, τιν

εειιοινε ιιιεν' νιιιεεε' οικιτ: Εὐχὴν τοιαὐτην είχον καὶ παρεκὰλουν τὸν δεσπότην
ὴμῶν 'ὶησοῦν Χριστόν, ὥστε ἐπαρθὴναι τὰ ἔθη τὰ καινισθέντα παρὰ τῶν κακῶς φρο-

| Βνουντων, εντεθῆναι δέ τὰ όνόματα τῶν ὰγίων ὴμῶν πατέρων, καθὼς καὶ ἐπὶ τοῦ μακα- ,
ριωτὰτου 'ὶσαακίου τοῦ γενομένου ὴμῶν ἐπισκόπου ἐνέκειντο· καὶ συναινῶ πᾶσι τοῖς
κατατεθεῖσι παρὰ τῶν θεοοιλεστὰτων πρεσβυτέρων. νε

1ι·ινι11 ιιεο επενλτινε ιι.τ.ν“ νιιεεο' τιικιτ: Κὰγὼ συναινῶ πᾶσι τοῖς κατατεθεῖσι παρὰ τῶν
θεοφιλεοτὰτων πρεσβυτέρων.

ιιοιιιιιιινε ιιιεν' ειιιεειιὐ οικιτ: Κὰγῶ εὐχαριστῶν τῶι δεσπότηι θεῶι δεδωρημένωι
κόσμωι παντὶ καὶ ταῖς ὰγίαις ἐκκλὴσίαις όρθόδοξον βασιλέα, συναινῶ καὶ στοιχῶ πᾶσι

Ο [= εε, τ (ιιεειιιο οεὶ ιιὶ, νη, 1 [ιιεαιιο μα ιι]
ο τοῦλ οιιι. Ι ὶσαακκίου Ον ιιέ εοὶοι: 3 ενετιιτιινε Οι' ιενετόιτιιιοε Οκ ΰ 8ιὰκ0νῦΞ Ϊ

Β κρατηθῆναὶ Οί 9 ατενιλπὸε Ον ιο-ιοό, ιι] καὶ οὶ λοιποὶ ὁμοίως ΟΤΙ το τιιικεεινιεοε
Θε Τιὶεὶεὶαενἐ Λ 13 κνσαφυγόντες Οιε κοααῳυγὼν Ο°^. εοιιὶενετὶιν ιι. ε. καταῳυγεῖν ἔστιν ιν, κληρι-
κὥρ Οια τόνέ] τῶν Οκ 17 ἐν -,-οτε Οια το ιιεενοιοε Ον Νεειιεὶπε Λ εὐχαριστῶ Ον
εε του -κλιιινον Οθ τῶν όσιωτὰτων τησ επαρχίας επισκόπων Ο" :ιε,!ο3 παρὰ -- επισκόπων

τιν 'οιτι. Ο 23 Κἐννν Ον οιιι. Ον οθ καὶ κρατεῖν -- έντεθῆναι οτιι. Οι· ερ ἐπισκόπων ὴμῶν Ον
31 εειιοιοε Οῖ 32 “τὸν ἦ Ο" 3ο,ὶ33 ῳρονησὰντων Ο" 33 καὶ οι:ο. Ον 36 εεοοὰτιοε Ο-
3ῦ ὑπὸ Ο" 38 ιιοιιπιιιικόε Ον εὐχηριστὥ Ον



35 λκτιειτλ Αοτιο .ιιννο Ριιιιιεέιὶαι-ειιτ Ρκον11¬ιο1Αι1 [Α. ςτιι] ιος

τοῖς τε ὐπό τῶν θεοσεβεοπὰτων μου συγκληρικῶν αὶτηθεῖσι (καὶ τοῖς κατατεθεῖσι) παρὰ
τῶν πρὸ ἐμοῦ θεοφιλεστὰτων πρεσβυτέρων ἐπὶ τῶι πᾶσαν καινοτομίαν γενομένην
ὰνατραπἢναι, κρατυνθῆναι δέ τὰ παλαιὰ ἔθη τὴς ὰγιωτὰτης έκκλησίας καὶ έντεθῆναι
τοῖς ἱεροῖς διπτὐχοις τὰς προσηγορίας τῶν γενομένων ὴμῶν όσιωτὰτων έπισκόπων ὰχρι
τοῦ μακαριωτὰτου 'ὶσαακίου τοῦ γενομένου ὴμῶν ὰρχιεπισκόπου. ιι

ιοιτλινπιεε ιπεν' ινικε-ιι' οικιτ: Κὰγῶ συναινῶ πὰσι τοῖς κατατεθεῖσιν. -
λετιειιινε [ιοιιλπκεε] ιιεν' ειιιεειε' ιαικιτ: Γέγραπται αὐτη ὴ ὴμἐρα ὴν ἐποίησεν Ρε. ιη, οι

ό κὐριος, δι' ό καὶ ὰγαλλιῶντες καὶ εὐφραινόμενοι έν αὐτῆι μετὰ δακρὐων πα- 1.νοιι1
ρακαλῶ ἐντεθῆναι τοὐς ὰγιωτὰτους ὴμῶν πατέρας ἄχρι τῆς τελευτῆς του της οσίας
μνὴμης ”ὶσαακὶου τοῦ γενομένου ὴμῶν ἐπισκόπου καὶ κρατυνθῆναι τό παλαιόν ἔθος. ιν

ιοιτιικκιεε 2.-ιοι-ι.-ιιενε ιιιενν' νιιεειι' οικιειιιιιιτ: Καὶ ὴμεῖς συναινοῦμεν πασι τοῖς
δόξασιν.

ονιιιιιονε ιιιεν' νκιεειε' ιετ 1.οοοτι-ιιετ' ιιικιτ: Κὰγῶ παρακαλῶ τὴν ὐμετέραν ἐξουσίαν
έντεθῆναι έν τοῖς ὶεροῖς διπτὐχοις τοὐς όσίους ὴμῶν καὶ μακαρίους γενομἐνους έπισκόπους
τοὐς ὰχρι τοῦ μακαριωτὰτου 'ὶσαακίου τοὐς καὶ ἐν τοῖς θρόνοις αὐτῶν όιποθανόντας, 16
κρατυνθἦναι δὲ καὶ τὰ παλαιὰ έθη τὰ έκκλησιαστικὰ. ὐπερεὐχομαι δὲ καὶ ὐπέρ τῆς
νίκης τοῦ δεσπότου ἡμῶν τοῦ εὐσεβεστὰτου 'ὶουστίνου όρθοδόξου βασιλέως.

.-ιιιιτοιιιιιιινε εποε' οικιτ: Εὐχὴ μέν ἦν ὴμῖν τό ἐντεθῆναι έν τοῖς ὶεροῖς διπτὐχοις
τοὐς όσίους καὶ μακαρἱους ὴμῶν πατέρας τοὐς γενομένους ὴμῶν ἐπισκόπους ἄχρι του της
μακαρὶας μνὴμης 'ὶσαακἰου καὶ αὐτοῦ γενομένου ὴμῶν ἐπισκόπου, κρατυνθῆναι δέ καὶ εν
τὰ ἔθη τὰ ἐκκλησιαοτικὰ τὰ μέχρι τοῦ αὐτοῦ τἦε νακαρὶας μνὴμης Ἰσαακἱου.

ιιντνοιιιλιιινε οιλοοκνε οικιτ: Εὐχαριστῶν τῶι τῶν όλων δεσπότηι θεῶι τῶι δεδω-
κότι ὴμῖν εὐσεβῆ καὶ φιλόχριστον βασιλέα 'Ιουοπῖνον ἐπὶ εὶρὴνηι τῶν ὰγιωτὰτων αὐτοῦ
ἐκκλησιῶν, κὰγῶ αὶτῶ ἐντεθῆναι έν τοῖς ῖεροῖς διτιτὐχοις τὰς προσηγορὶας τῶν γενο-
μἑνων ὴμῶν ὁσίων έπισκόπων τῶν ὰχρι τοῦ τῆς μακαρὶας μνήμης “ὶσαακίου τοῦ γενο- ει
μενου ὴμῶν ἐπισκόπου, κρατεῖν δέ καὶ τὰ παλαιὰ έθη τὰ έκκλησιαστικὰ.

ΒΒΚΟΙΨΒ ΕΤ ΕΨΞΕΒΙΨΞ ΕΤ ΙΟΗΑΝΝΕΞ ΡΚΞΞΒ' ΒΙΧΕΙΉ-ὶΝΤἔ Καὶ 'ηὶλεὶἦ Ο”ὶ.ίὶν'Ο¦ὶ'ὶὶΟ'ὶ.ι'ὶ.1Εὶιὶ 'ὶῖασὶ Μ νἱῃ 1127

τοῖς πρὸ ὴμῶν κατατεθεῖσιν.
οιιιειοεινε νιιινε .ειιτιιοιιιι εεοκτιιιε ιιιεινε ιτιιτιιοπι λιιλετλειτε ετειιιι.-ιι¬ινε ετ

τιιιεοοοεινε ιαιλοοιτ' οικειινιιιτ: Συναινοῦμεν καὶ ὴμεῖς τοῖς κατατεθεῖσι παρὰ τῶν ιιιι
παρόντων εὐλαβεστὰτων όινδρῶν.

οιλε 1ι11.ινε νιοιπιι λιτλετλεινε νιιινε τιιιτοοοειον ιιιιιοεοοιιινε ιοιιιιιινιιεε ιιιιινει
)}

ΓΟΤΠ ΠΨΓΙΝΨΒ ΣΕΟΝΤΙΨΞ Ρἔῖοὶνδ ΑΝΛΤΟΕΙΙ ΕΤ ΝΟΝΝΨΒ ΓΙΕΙΨΒ ΕΟΚΤΛΒΙΨ ΠΙΑΟΟΝ Ι)ΙΧ.ὶΞὶῖ\ίΝ'Ι`ί

Καὶ ὴμεῖς τοῖς συνδόξασι στοιχοῦμεν.
ετιειιιιωινε ιικτιιιειιιινε ενιοοινε λκτοκιιννε εεοκτινε 1-ιε:ι.ιΑε ιενινι-ιιιιιιινε ενιιιιεοιιιιε εε

ΛΕΤΙἹἙΒ ΓΟΤΙΝΨΞ ΙΨΕΤΑΝΨΞ ΕΕΟΝΤΙΨΞ ΙΟἩΑΝΝΕΒ ὶΞΡΠ.ΑΜΡδὶνδ ΒἹἹΞΡΗΑΝΨΒ .ὶἱβνίνΰ ΒΙΑΟΟΝ,
σο» 3 -# ν

οικιεκνκτ: Καὶ ὴμεῖς ὰκολουθοῦμεν τοῖς συνδόξασι παρὰ του ευαγους κληρου.

Ο [= σον]
1 καὶ τοῖς κοτατεθεῖσι ιιόεὶὶιὶὶ 7 λετειιιοε Ον ἰοιιὰκκιιε Οθ, θοὶοιιὶ 8 θὰ Ο"

τι 3αέιιατος Ον ει Ζιιεὶιπειις Λ -πᾶσι οιιτ. Οιι 13 ενιιιιιεὸε Ον 14. ὴμῶν καὶ μακαρίουο· Οιιλ καὶ
μαιεαριοατὁαουα ἢμῶν Ο" 15 τοὐς καὶ] καὶ τοὐς Οθ 18 ακτοκκῖκοε Ον Ζὶιιιὶοιιἱινε Λ 19 μακαριω-
τὰτουσ Ο" 22 εντνειιιαπόε διὰομικ κ οοτιπὶοκοε ΟΕ δεσπότηι οιιι. Οέλ ος τοῦι οπι. Ο"
ος· ςέποιοε .ετ εὐςέτιιος Ον Ετ-= Ον πι: Λ ιιη οαι.1.ιοι>ιοε ι=ίι.οε αιιτιιοιιιε ιιεόιιτιοε ιιίιπιοε Οιὶ ον ὶιο
εοιτιροτ Ρτο ι:οι·ιτιίι1ε.ι:ίοιιε Ι..ιιι;Ξιιι1 Ροιιίὶμι· Οιποοιι., οέὶειιιι ὶιι ιιοοιιὶιιιιὶο ιίὶἱὶιιε .-ιὶενὶιοιιὶὶ Λ ιιιιιτιιοκι'
ξ- Μοέτοιιίοιιί οί. ρ. 1οο, ρ] Οέλ ετενιλκόε Ον οὶ ὶέει. εοιιιροι· 31 παρόντων οιιι. ΟΒΛ 32 δὶϋῖ. . . | Λ
Ον .ῦςιαε Λ Ιειέοι ιιὶ ιεὶὶοι· ιιεεικε 33 τοτιι ιινιιιιινε εοτιρει εοιιτίοπννιοιιτ Ον Ιειηὶὶιιι νι'
ιιιιιιτοειι οοτὶροὶ λιιλτοειοε Ον ετ ιςιοιτιιινε Οε Ερίοιιιιε Λ 33 όικιτιοιτῖινοε Ον ενιιεοκκεε Ο”
Ξἐινιεοιι Λ 36 ιιτιοτιιιιιόε Ον. -

Λοιο ‹:οι·ιιιὶὶἱοιι.ιι·ιι εοειιοιοιιὶεοιυιιτ, Τοιιι. ΠΙ 14



1.Ψπιμι

ὶὶίὶ

Εοοὶοε. 3, 1

ιο6 οο1..1.Εοτ1ο ειιιιτιειιιιττιοκ Ξ.

Ρκνινε τιιοοιειιιεε ττιοιιιιιιε ιοΗΑΝΝιεε οττενπκκνε Ετ Ααιτεκινε ιο:-ιιιιισιτιεει εττεντ-ικκνε
ι;ι1Α‹:οΝ” ιαικκκνκτ: Καὶ ὴμεῖς ὰκολουθουμεν πὅισι τοὐτοις.

ττνοοοοεινε ιοι¬ι±ιΝΝι:ε ενιιιιεοινιεε 1ιιΑιιοιει.ι.νε κοπικκνε 1νι.ιΑι×ινε ιεοκτινε κτ Αετιεκινε.
1νι.ιΑκνε ιοιυιιςιιιιεε ενιιιιεοιπεε ιιικιυιε ·ιτ-ιεοοοτνε τιιοπκε κνινι-ικκινε ιοιοικκιεε ιιεοκτινε
Ετ εοιτκοκινε ι:ι.κι:οιι” οικιπινκτ: Καὶ ὴμεῖς σνναινοϋμεν πᾶσι τοῖς συνδὸξασι παρα τοῦ
εὐαγοῦς κλἡρου.

ιενινιικκινε ιιοιιικκνε οικοιενε Ετ ιιιαιιοκινε οιοοοπνε ιοι-ικκικιοε Ακ·ι·οι×ι±ι×ινε ιενκοκινε
τιιοιιιιιιε ιοιτκκκεε τιιοιιοιε οκοοι-ινε ε.·ι·ιει>ιι±ιι¬ινε Ακκετκοινε ετιωτιεοινο ιενινιιωιινο ετ τιιοο-
οτιετνε ιιι±ν'ν' κκκακοετ' οικιικνκτ: Καὶ ὴμεῖς ακολουθοϋμεν πᾶσι τοὐ·τοι§-

ὅνι. ιοιικιςιτεε τ=.-ιι.ι.Αοινε ιενιτοι-ιικκιιε ν' εν' οοιι' ιιτ νκκιεειεε οικιτ: Δῆλα τα πε-
πραγμἐνα. ιιοκκτνιι

^ὶβελλΘ§ Τῶν μοναχῶν Ἄπαμεἰας πρὸς τοὺς ῖδὶοὶ-'Ξ ἐ'Π'ὶσΚὁ'π0°=#Ξ
“ὶοον λιβἑλλων ἐπιοοθἐυτων παρα τοϋ κοινου των μοναχῶν τῆς Ἄπαμἑων

ΤΟΪΞ ὁαιωτατοις ἐπισκὁποις δεσιτὸταις ἡμῶν τοῖς τα παντα ὁσιωτὰτοις καὶ αγιω-
Τὰ“ΓΟὶ9 -πατρασιν ἐπιακὸποις Συρἱας δευτέρας παρα 'Αλεξανδρου “ὶωαννου Συμεὡνου
Τὶαλλαδίου Τῖροκοπὶον Εὐγενἰοιι Στεφάνου καὶ λοιπῶν αρχιμανδριτὥν καὶ μοναχῶν τῆς
Ἄἶὶἶὶμἑων ἐ'>ὶοΡὶα§- Διδὰσκουσιν ἡμᾶς αἱ θεῖαι γραφαὶ ως μειιαθηκε καιρὥι δονλεὐειν
κἶὶ Τὶ Τῶν πΡαΥμὰ°Γων αναγκη. ἐσιγἠααμεν ουν τοὺς φθασαντας κὐκλου9 δϋνασΐεἰαὶ
-των Το-ΓΕ κΡα“Γ0ὐντων καὶ τῆι μανὶαι των αιρετικὥν βια3ὸμενοι, αλλα νῦν θεοῦ· βραβεὐααν-
ΤΘΞ δὶκαἰαν παρρησίαν καὶ φιλοτιμησαμἑνου τοῖς πραγμασιν εὐκταἱαν ὲλπἰδα καὶ ταῖς
ἐκκλησὶαὶῖ 0ιὐΤ0ὕ καὶ ἐπανατεἰλαντος πασηι τῆι γῆι φιλὸχριστον καὶ ὸρθὁδοξον βασιλέα
ἀὶ·'ὰΥκΠ πασα καὶ τοὺς ἐν ὰφωνἰαι πιε3ομἐνονς βοαν. 'ἰοτε γὰρ ως καὶ των αδυνάτων
σχεδον ἡ των απαραιτὴτων πραγματων ἐφαπτεται βία. θεοῦ τοίνυν φιλανθρωπὶαν
ἶὶρη-ΤανΕὶἑ'σα'-"ΟΕ =ι==ι= ἀγαθοῦ βασιλέως χρηματηοιιτος, ἀποχωρησαντων των σκνλεὐειν
επι · · - -μχειροννἶων “Γην ενθειαν τῆς ὸρθοδοξον πίστεως ὁδὸν, λεἱπεται λέγειν ὴναει εἴ καὶ Με-
Τἢὶαὶ Ψωνηὶι Τὸν Σεβὴρον του κακοδὀξου πικρὀτατον βίον, εῖτα καὶ Πέτρου τὸ αὶσχρὸν καὶ
πασηἶ βδελ'·ὶΡὶα'§ Υἐμον °πΦλὶΤενὶ-Ια. ὅτε γαρ ἑπορευὁμεθα κατὰ τὸ Καπροκεραὶ-ὶἑων
Χ®ῖΡἱ®ν οὐ Τὶ-ὁΡΡω “του σεβασμὶου 'ΤΕΙ-Ιἑνονς τυγχανον τοϋ μακαρὶτου καὶ ὁμολογητῦϋ Σν-
μεωνουι ζπὶὶὸῖ εὶΡἠ'·ὶὶ'ὶ'=·' Καὶ ἔνωσιν αγαπης καὶ δικαἱαν ευχἡν ἀποβλἑποντες μονον, πρόσχημα
Ξαὶ Ψηὶέὶιν ὶἑεΡὶ93ὲρ0ντες πρἐπουσαν μοναχοῖς, οὐκ 'ίσμεν ὅπως τὸν ὰσεβἦ Σεβἦρον Ττολἔμιον
σΧ°ΠκΟ'Γε§ι ν ουκ εὶδεν, ουκ εδεξατο πωποτε των Χριστιανὥν ἡ καταστασις οὐδὲ κοινωνἰας

ἶλὶὲθουἕ κα-Γὰ -"να ΤΡὁ”π0ν ὶὶ Χρόνου μετἑσχεν, ὅσον ἀπὸ γνωμης του ἐχθρου τῆς αληθεὶαῖ
α ν απ ' ι ¬¬ - -Ρ 'Π α'-"ΓΕ9 απωλὸμεθα, ὶουδαὶων τι και αλλως κοσμικὥν τε καὶ δῆθεν μοναχτῖὁν ἐιτενεχ-
θεν-των ὴμῖν ἔκ -"νων ὑΨὶιλὥν καὶ υποῳὸρων χωρὶων. τὶ δὲ καὶ ποιεῖν ἐνἦν ἢ ιΐὥἐ ὰυΐὶ·
καθὶσΐασθαὶ Ἰῆὶ νανὶαι των ὲπιπεμφθἐντων καὶ του δεινοῦ τῆς ασεβεὶας στρατηγου;
τοὺς μὲν οιἶιν καὶ διἐωθειραν, ἑτέρους αὶχμαλὼτους ἀῳεἰλκυοαν, ἐνἱους γυμνοὺς τῆς ὲσθἦ°ΤΘ§

Ο [τ Μ- Γ ϋικὶν = 13). ν1. Ι [ιιωε ιι ιῃ
Ι· 4 Ἡπὶοὶὶαε 0" 2 απασι Ο” 3 τιιεοὅὀειο Ον δὶοιὶεοκ Λ και-ιινικκὸε. Ον· 3- 7

·ὶ- ὶἩ'ὶὶ“Πἀὶ'"'®8 Οι” 5 Η δτψἕικοιιἰὶεε Λ ετεκοπκοκιοε Ο” 7 οικδιεοε Οι) ῦὶιἐαωιε Λ οοιτιιρτιιπι Ξσὶιιεέσκἱιιε Λ
ὰΝΤ0ΝΝ-Νοε Ο" Βω ΤΗΕὀΩ”"$”Γ, Ο" 9 Λιυιοκκοετ' ΟΕ ἱεοὶοκνε Λ Καὶ ·-·- τοὐτοις οτιτ. Ον 1ο νι?_ ῃικιτ: οιιι. Οιιν ¬.ι° ει- οιπ. Λ 11 κοκκτνκ οιπ_ οιιν 14 ἦ Οτι Μ ΜΒ. 19 .τόπ Οωῃχ -νε Ο"
21 αὐπὶῦ 1 "Μ Λ *Οὔ θεοί] Ο 23 φιλἦὶα Ον" 24 Ιοοιιιιιιπι Ροειιὶ ρτορτοτ Λ αιιὶ ὶιιιιτεὶ Ροει: αοὶιαιιενὶ:
(= ὶΐβυΐανεὐσαψ-'ο§ὶ 13800: σὲ !ι·αιιηιιέἰΞὶΞα£ε±ιι Ιεετἰε ιτιὶιἱὶιἰεκὶὲ, ηιιἐ ρνο ειεα εἑὶιἕὶιἱατἐ ὑσιιϋαὶιι .αιἐ κ:ιιΙ£οι·ι:ε ασ ὶιι

.ερ 6092{ἰἄ#”ἶεδ ΰοῃδϋἐο αωωὶοὅ Μὶὶϋηιιαὶὶι 7ε}·ἱ·ινη·ιιἑΞ .ςεα σϋιὶεοῖαῖὶει· καὶ ὰγαθυὕ ΟΙΕ ΧΡηὶ$0ΓΓὶΞον°ι-ες Ον

ὀΠΤΦΧωΡὶσὰν'ὶ'ων ο"'Ϊ 25 λεἱλεται Οκ 25/26 μετρἱα φωνῆ ΟΙΞ μέτρια ῳαιιῇ ΟΜΥΛ 27 τὸ
κα”Π”Ρ®κΕΡαμἑω" Ο" Ἱὁ κὰ”"Ρ®ν κερανὲων Οκ τὸ [οιιι. Ον] προκεραμἑων ΟΒΙ 28 -ωγχανων Ον
Ἡ οὶδεν ΟΝΑ 33 'πἀνΐεϋ Ο* ἀπολὼμεθα Ο" ἄλλων Ι 34 ἑπιῳὀρων Ι 35 τῆ Ι οπμ Ο
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κατέστησαν, ἄλλους κατερρωγυίας τῆς ἑσθἦτος ὡς ἐν άσχἠμονι βίωι κατά την ἐκείνων
δόξαν ἐπόμπευον. ἠμεῖς μὲν οὐν ἐπὶ τοῖς γεγενημἑνοις εὶκότως ἐσεμνυνόμεθα πάθη καὶ
οσίας πληγάς ὐπὲρ Χριστοῦ τοϋ θεοῦ ἡμῶν μετά πάσης άγαθῆς ἐλπὶδος προφἐροντες·
άλλά καὶ τά οὕτως μεγάλα τῶν άδικημάτων μικρά νενομικότες ἐπιπἑμπουσι κατά τὸ ιι
Νικερτων στρατιάν άγροίκων μεί3ονα ταὐτης, δευτἐραν ἔφοδον κατά τοῦ εὶρημἑνου Τ. ν αις
μοναστηρίου ποιοὐμενοι. οΐ διορὐττουσι μέρος του τειχίου καὶ ὐπεισέρχονται νὐκτωρ
καὶ τινάς μὲν κατασῳάττουσι, τοὐς δὲ πολλους καταπλἠττουσιν, ὐφαρπάσαντες καὶ τὴν Μ ν11Ι ιιςι
μετρίαν τοῦ μοναστηρίου περιουσίαν, ὥστε ἀντὶ μεγάλων ὸδυρμῶν τρόπαια, φησὶ, κατά
τῆς εὐσεβείας ἱσταν. καὶ οὐτοι μὲν οὐν πολλά δεινά δεδρακότες, εἰ καὶ μόλις, άπεδιὡ-
χθησαν· κὁρος δὲ οὐδεὶς ἦν μιαιφονίας Σεβἠρωι τῶι μόνωι τῆς πάσης οὶκουμἑνης ἐχθρῶι ἢ, ιο
τὸ γε άληθἑστερον, καὶ τῆς τῶν οὐρανἰων θεωρίας. άλλ' ὡς μὴ άρκοῦντος, ὡς ἔοικε,
μόνου Σεβἡρου κατασπιλῶσαι τῆς όλης οὶκουμἑνης τὰ κόσμια, πάλιν καὶ Πέτρος κατά
ής 'Απαμὲων ἑξανίσταται καὶ προβάλλεται, φησὶ, πρόεδρος, δν ἔδει μᾶλλον γράμμασι καὶ
συλλαβαῖς παραδίδοσθαι καὶ μὴ όνειροπολεῖν ὶερατικῆς μυοταγωγίας θεσπὶσματα. ὅθεν
τὸ άλογον τῆς νεότητος θράσος ἐπιπἑμπει πολλάκις τῶι εὐαγεῖ μοναστηρἱωι τῶν Δωρο- ιε
θἐου, παραοὐρων πλῆθος, δημὼδη γὐναια τοὐτωι προσαρμόςοντα όσωι τὸ τῆς άκοσμίας
ἑκὼμαςεν ἐν αὐταῖς· ἑταῖραι γάρ ἦσαν καὶ οὐδαμόθεν εὐγενεῖς. καὶ καταπλἠττων τους
αὐτόθι θεοφιλεῖς μοναχοὐς ἔλκει κατά την πόλιν καὶ δεσμωτηρίωι καθεὶργει καὶ τοῦτο πολ-
λάκις ποιῶν οὐκ ἐπαὐσατο. τίς άν ἑφικἑσθαι δυνἠσεται τῶν ὴγησαμἑνων ἐν τῶι
μοναστηρίωι τῶν Ματρώνης κακῶν; ἔτι γὰρ καὶ νυν ὲμπεπηγασι βέλη τῶν ὲιτομἐνων καὶ ευ
προσκαρτεροὐντων αὐτῶι 'ὶσαὐρων βοῶντα τοῦ συμβεβηκότος δράματος τὴν ὐπερβολην,
οὐπω τῶν θυρῶν ἐκείνου του μοναστηρίου ὁ άφανισμὸς άδακρυτὶ συγχωρεῖ παριέναι τοὐς
ὁρῶντας. εἰ δὲ καὶ την μιαιφονίαν ἐξειπεῖν τολμἠσομεν εὶς ην καταχρὼσας πολλάκις τάς
χεῖρας καὶ όρῶν τά αίματα τοῖς θυσιαοτηρἰοις άναπιμπλάμενα προσφἐρειν ἐθάρρει, ποῖος
τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν οὐκ ὰποκνἠσει καὶ λέγειν καὶ σιγῆι μᾶλλον άγαπἡσει τά εε
τοιαῦτα τῶν πραγμάτων ἐπικαλὐπτειν; ἀλλ, εὶ καὶ πάλιν ἑπιμνησθῶμεν τῶν προεληλυ-
θότων κατά τὸ "Οράγων μοναστὴριον, ποῖος άρκἐσει χάρτης πρὸς άφἠγησιν τῶν τοσοὐ-
των πλημμελημάτων; οὐ γάρ ὥκνησαν ὡς ἐν πολιορκὶαι καθελεῖν τὸ μοναοτἠριον καὶ
δίκην αίχμαλωτων λαβεῖν τοὐς αὐτόθι ιμάλλοντας μοναχούς, ἐπειδὴ πρὸς μικρόν ὀλισθἠ-
σαντες ὕστερον τὸν λόγον τῆς αληθείας ἠγάπησαν καὶ την ἑπὶγνωσιν τῆς ἡμῶν κοινωνίας το
ησπάσαντο. την ἐν Λαρίσσηι συστᾶσαν μάχην καὶ τὴν άφατον Φαὐοτου μανἰαν καὶ
όσους κατέβαλε βἑλεσιν άθἐσμοις, φἑρει καὶ τινων πεπραγμένων η πίστις, ὥσπερ οὐν καὶ
ἐπὶ τῆι του Νικερτων ἐῳόδωι γεγἑνηται πραξις καὶ οὐδἑνα τῶν οὶκοὐντων την ἐπαρχίαν
διαλἑληθεν. όσα δὲ καὶ οῖα διαφόρως κατά τὸν σεβάσμιον οίκον του καλλινίκου μάρ-
τυρος Ἄντωνίνου τετόλμηται, ποία φὐσις ἔχουσα λόγον άδακρυτὶ διηγἠσεται; ὥσπερ ειν

Ο [= ειοι·ν], Ι
τ ὡσ Ο κατέστησαν καὶ ῶς Ι εὐσχἠμονι Ο" βἰωι οιιι. Ο" ο ἑπόμπευον ΟΠΑ πομ-

πεὐοντες Ο" πομβὲβοντεσ Οι' 3 προσῳἐροντεσ Ο? 4 καὶ κατά Ον 4/5 τὸ Νικερτων εοτἰρεί
οί. ῖπἰτο. 33 τὸ νίκερτον ΟΒΝΙ τὸν ὶκιρτόν Οι' σνσκίννι Λ 5 σΐραῖεὶαν Ο ἔψθὕϋν δενΐἑραν Ι
7 πολλοὐσ ΟΝΑ λοιποὐσ ΟΝΙ 8 τρὀπαι Οι' Κα-Τὰ] καὶ “Τὰ Ο” ΙΟ καιρὸῖ Ο°^ ῖῖὰσῖὶῖ 'ῖἦ§ ὶ
τι ὼσ μὴ ὡσ Ον 13 μᾶλλον Ι μᾶλλον καὶ Ον" καὶ μᾶλλον καὶ ΟΚ τςμιι καὶ συλλαβαῖς Ι
ὲν συλλαβαῖσ ΟΗΛ ὲμσυλλἀβηισ Ο" τς τῶν Ι τῶ Ο" τοῦ Ο" 16 παραοὐρον Ον το
Ο" τῶ Ο" τά Ι 17 ἐκόμαςεν Οι 18 αὐτόθι οιιι. ΟΙΙ :ο των Ον" των τῆσ Ο, τῆς Ι
22 ό τῶν θυρῶν - άφανισμὸσ ΟΒΙ ὁ οιιι. Οι 24 χεῖρασ ΟΜΝΙΛ θὐρασ Οκ τα αιματα τοῖσ

_ ί °° Ι1.Λθυσιαστηρίοισ ΟΒΠΙΛ τὰ θυσιαστήρια τοῖσ αΐμασιν Ο" 04/25 ποιος _ ὁρθοδόξων απτο ορων οο .
οοιιίοοεο ροεεὶε χεῖρας προσφἑρειν ὲθάρρει. ποιος τῶν ὀρθοδοξων Χριοτιανῶν καθορῶν τα αιναῖα ανα

” ” '“ Οιι 8 λυο κία Ο"πιλνάμενα τοῖς θυσιαστηρὶοις 26 άιτοκαλὐπτειν Ο, 27 το] το των 2 πο ρ
31 ἐκ λαρὶσσησ Ον 32 κατέλαβε ΟΜ' ἀθἐσμῶϋ' ΟΩΛ 33 'ΓΟΙἸ ΟΠ* τῶν Ο” ὶὶΙὶ©ἐρ'ῖ`Οὶ1 Ι

34 διἑλοιθεν ΟἹ 35 Υεγἐνηται Ι
14*
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γάρ ἐν ἔθει γενόμενος τῆς τῶν μοναχῶν μιαιφονίας καὶ μέγα κερδος τό πᾶσι τοῖς άνθρὼποις
άπευκτόν λογιτόμενος, κατἐσφαττε διά τῶν ἑπομἑνων αὐτῶι, ῶν οὐχ όσίως ἐστρατὴγει,
τοὐς ἐπὶ τιμῆι τῆς εκεῖσε ὲπιτελουμἐνης ἑορτῆς άθροιςομἐνους εὐλαβεῖς καὶ όρθοδόξους
μοναχοὐς οῦτω τε χερσὶν ὴιμαγμἐναις τῶι θυσιαστηρίωι παρίστατο. άκηκόατε
παρόντος τοῦ τε μεγαλοπρεπεστάτου τῆς επαρχίας άρχοντος καὶ “Αμελίου τοῦ ένδοξο- ε
τάτου καὶ Ναρσοῦ τοῦ μεγαλοπρεπεστάτου καὶ ἑτἑρων ἐν τέλει τινῶν όσας άφῆκαν φωνάς
παρόντες οί θεοφιλὲστατοιπρεσβὐτεροι καὶ διάκονοι καὶ ὐποδιάκονοικαὶ τὸλοιπὸν πλη ρωμα
τῆς ἐν 'Απαμεἰαι καθολικἦε ὲκκλησίας ὡς μετά πορνῶν καὶ γυναικῶν άθἐσμων τὸν βίον
ἐπορεὐετο καὶ δυσφὴμους άφῆκε κατά τοῦ θείου φωνάς, παροινῶν τόν σταυρωθἑντα Χρι-
στόν, γὐναια παρασὐρων ἐν τῆι θεἰαι τῶν Χριστιανῶν κολυμβὴθραι μηδὲ τοῦ θεσπεσίου 10
βαπτίσματος άξιωθἐντα καὶ εἰ θελἠσομεν άπαντα διεξελθεῖν, ἑτέρου μαλλον καὶ οὐ μόνον
τοῦ παρόντος δεησόμεθα καιροῦ· δι' ό παρἑντες τά πολλά τῶν πλημμεληθἑντων Σεβὴρωι
καὶ ἴίἑτρωι άκροθιγῶς, ὡς οῖόν τε ῆν, ὐποιμελλίσαντες διεξἠλθομεν τάς κατ' εκείνων άληθεῖς
κατηγορίας. καλόν άν εἴη μηδὲ τὴν αἰτίαν τῆς κατά ὶὶουλιανοῦ τοῦ εὐλαβεστάτου
λὐ-ΠΠΞ ιῖαραδρανεῖν. ἐπειδὴ γάρ τινες ἐκινἠθησαν λόγοι ἐν τῶι σηκρὴτωι τοῦ άγίου 16
Στεφάνου ἑορτῆς ἐπιτελουμένης καὶ άπεκρίνατο ὁ εῖρημἑνος εὐλαβἑστατος ἀνὴρ καλῶς καὶ
όσίως πιστεὐειν τὸν εὐσεβἑστατον ἡμῶν βασιλέα, άχθεσθεὶς ὥσπερ καὶ κεντηθεὶς τὴν ψυχὴν
ἐπὶ 'ῖἦὶ δικαίαι ταὐτηι φωνῆι, ὐπὸ λόγον καὶ κατάκριμα, φησὶ, τοῦτον πεποίηκε Πέτρος ό
Τῆῖ ὰλὶιθεὶαὶἐ ἔχθρόε, ὁ μηδαμὀθεν ἔχων εὐλογον λόγον, άλλά μόνον κατά πάντα προπετὴς
ἄυ“ὶ”ὶὶ<Ρν8 Κανΐαυθα ι-ιαχόμενος τῶι φιλοχρίστωι καὶ ὀρθοδόξωι λογισμῶι τοῦ τῆς όλης μετά 90
θεὸν οὶκοννἑνικ δεσπότου. ταῦτα γάρ ὡς ἑπιμαρτυρειται, παρόντος τοῦ μεγαλο-
”ὶΤΡεὶὶεσ”ὶ”ὰ'ὶ“0ν Τἦε ἐπαρχίας άρχοντος καί τινων λαμπρῶν λογάδων τῆς μητροπόλεως πολ-
λοὶ τῶν τελοὐντων εὶς τὸν εὐαγῆ κλῆρον τῆς 'Απαμἑων ἐξεδίδασκον, προστιθιἔν-ιε§ καὶ
οσῖὶν ἔαωιςεν ὴδυτάτην στοργὴν περὶ Στεφάνην τὴν άπό σκηνῆς, ὴν άναγαγὼν πειθοῖ
καὶ κολακεὶαι πολλῆι μοναστηρίωι, φησίν, ὲμβάλλει, κατά πάντα καιρὸν ὶδίαι καὶ κατά εε
μὁνα9 ιτρασεδρεὐων αὐτῆι καὶ τοῦτο καταγὼγιον άπρεπὲς πάλιν ἑαυτῶι τεχνασάμενος
καὶ πρὀίὶὶασὶν ἄαεννον, ὴν αὐτὸς ἑκάλει διδασκαλίαν είναι καὶ παραίνεσιν, απαντας τοὐς
ῖῖΡοεῖὶ“ὶο”ῖανἔνΟν5 Φενακίςειν οὶόμενος καὶ τῆς αληθείας παρακροὐεσθαι ῶι ἐπὶ κακῶι τὴν
'πνὸἐ ἔκεὶνὶιν ὴοττάςετο συνουσίαν, ίνα πάνυ σωφρονἐστερον τὸν περὶ τουτου διεξἑλθωμεν
λὸὶων· δὶ, ὅ ὶκεῖαὶαι-ιεν καὶ δεόμεθα τῆς ὐμετέρας μακαριότητος άφορῶντας εὶς τε τὸν αι
ὰλὶιθῆ λόγον ῶι λατρεὐετε καὶ τὸν άπαντα χρόνον εὐσεβῶς δουλεὐετε, καὶ εὶς τὸν άοίδιμον
καὶ όρθὀδοξον σκοπόν τοῦ εὐσεβεστάτου ἡμῶν βασιλέως καὶ τῶν μεγίστων ἑξουσιῶν εὶξαι
καὶ κατακολουθῆσαι ταῖς καθαραῖς πράξεσι τοῦ μακαριωτάτου πατριάρχου τῆς βασιλίδος
καὶ Τῆῖ σὶ-ὶνε8Ρεὶ-ὶσααιιε αὐτῶι αγίας συνόδου καὶ συναινἑσαι μὲν τῆι κατά Σεβὴρου τοῦ
αὶρεσιάρχου δικαίαι ἐκβολῆι, καθελεῖν δὲ καὶ Πέτρον, όν ὲξονομά3οντες εὶκότως ἐγκαλυ- σε
ιῖαὁμεθαι 'παθὀμενοι δὲ τῆι άνάγκηι λἐγομεν καὶ δεόμεθα και-ὶελεῖν τοῦτον καὶ ἔξω καταστῆ-
σαι θείου χοροῦ καὶ ὶερωσὐνης, ὴς αὐτὸς παντελῶς άλλότριος γἐγονεν ῆδη καὶ νῦν, ἑαυτῶι
δὲ μόνον αθἕαμως περιετίθει τὸ τῆς ὶερωσὐνης πρόσχημα. τοὐτων γάρ οὐτως ὴγου-
νἑνων Καὶ ὁ θεὸς εὶσδἑξεται τὴν ὐμετεραν καθαράν καὶ αὐτῶι φίλην προαἰρεσιν καὶ βασιλεὺς

ιι-21 = Ρ- ον. 29-36

Ο [= :ιοι·ν], Ι
Ι Τὶασὶυ ἀἦι Ι 3 Ταὶὶα Ο"°Ι τῆσ Οι-ι 4 τῶι -παρίστατο οιιι. Ον παρίστατο ΙΑ παρ-

ιοτάμειὶαὶ Ο ἀκῖὶκὀαὶ-αν Ον άκἠκοα Οκ 6 ναρσοῦ ΟΠΑ μαρσοῦ Οιιιτ χο θείου Ον 1: μόνου
Οι°Ι 12 δεηθησόμεθα Ον 15 σεκρἐ-γω ον 16 εὶρημἑνοσ Ον οτο. Οιιιν1 19 λογου οιη. Ον
εαπ ναό Θεὁνὶ τιισ ΟΙ ει εεε-πεταισ ον · 25 καιρὸν οιιι- Ον 26 αν-τη ο=ι ωντεσ ο·=Λ
αὐτῆ αὐτόσ Ο" 27 τοὐσ Ι οιιι. Ο 28 τὴν άλἠθειαν Ο°Α ῶι εριτρεὶ ῶν ΟΙΑ 31 ῶ
Οαῃὶ όν Οί Καὶ 'Τὁν_δ0ὶ1λΕὐΕΤε οιιὶ. ΟΩΛ 33 Τῆς βασιλίδος ΟΠ1. Ο°|\ 34 σννεδρευοὐσης 1
άγίασ αὐτῶ Ο" 39 οπι. ὁ Ον" .
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ό μέγας ἐπαινἐσει τὁν όρθόν τῆς ὐμῶν δικαιοσὐνης λογιομὸυ Καὶ -τὰ -παρενοχλὴσαν-τα
πάθη τοῖς μἐλεαι τῆς ἐκκληαίας ἐκκόιμετε ὡς (είθε πάλαι καὶ πρόπαλαι) ῖασιν καὶ θεραπείαν
άποοττολικὴν ταῖς ἑκκλησίαις χαριτόμενοι, πρός ὁσίαν καὶ ἐναρμόνιον τάξιν συνάγοντες Ι. “ν αις
τὴν ότι-ὶὡὶ-ὶΤὶ“α7ν τῶν Χριστιανῶν πίστιν, ἐφ' ῶι τε δόξαν καὶ αδιακόπους ὐμνους ασιγὴτοις
φωναῖς άνακη ρὐττεσθαι τῶι δεσπότηι τῶν όλων θεῶι ὐπό τε τῶν οὐρανίων δυνάμεων καὶ ε
πάσης όινθρωπίνης φὐσεως, εὶς ἔνωσιν αγαθὴν συνιόντων τῶν δικαίων τῆς καθολικῆς
εκκλησίας κατά την θείαν φωνὴν, ίνα γένηται νία ποίμνη, είς ποιμὴν, Χριστὸς ὁ τωι. ὶο, κι
θεός ὴμῶν.

Ύπογραφαί
± 'Αλέξανδρος πρεσβὐτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ μακαρίου ίὶίάρωνος ιο

ἐπἐδωκα τοὐς προκειμὲνους λιβἑλλους ὐπογράινας χειρὶ ἐμῆῃ _
2 Συμεὼν ἐλέει θεοῦ πρεσβὐτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ μακαρίου Ἄγαπη-

τοῦ ἐπἐδωκα τοὐς προκειμἐνους λιβἑλλους ὐπογράψας χειρὶ ἐμῆί; -
3 Προκόπιος ἐλέει θεοῦ πρεσβὐτερΘΞ Καὶ αρχὶνανδρίτης μονῆς τοῦ μακαρίου Θεο-

δοσίου ἐπἑδωκα τοὐς προκειμἑνους λιβἑλλους ὐπογράψας χειρὶ ὲμῇὶ; _- ιε
.<, Εὐγένιος ἐλέει θεοῦ πρεσβὐτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ μακαρίου 'Ησυχίου

ὁμοίως ὐπἑγραιμα: --
ς Παλλάδιος ἐλέει θεοῦ πρεσβὐτερος καί αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ μακαρίου Οὐαλεν-

τίνου τοῦ ἐν τῶι Καπριόλης ὁμοίως ὐπἐγραιμα: -
6 Στέφανος ἐλέει θεοῦ πρεσβὐτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ ὁσίου Θεοδώρου εε

τοῦ ἐν τῶι Βασαλα ὁμοίως ὐπἑγραιμα: -
› να ευ , , , , ι7 ὶὶωάννης πρεσβὐτερος καὶ αρχιμανδριτης μονης του μακαριου Βηλιου ομοιως

ὐπἑγραψα: -
8 Μάρας πρεσβὐτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ μακαρίου Βασιλείου ὁμοίως

ὐπἐγραψα: ετ
ςι Μουσίλιος πρεσβὐτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ μακαρίου Βαρσαβα ὁμοίως

ὐπἑγραιμα: -
ι ο Σέργιος πρεσβὐτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ μακαρίου Θαλασσίου ὁμοίως: -
ιι Ττμόθεος πρεσβὐτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ μακαρίου Γαιανοῦ ὁμοίως

ὶὶὶὶὐπἐγραφα: -
τε Συμεῶνης διάκονος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ μακαρίου Εὐγραφίου ὁμοίως

ὐπὲγραιρα: -
ις 'Ιουλιανός ἐλέει θεοῦ πρεσβὐτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ Παποὐλης

ὁμοίως ῦπἐγραφα: -
κι Δωρόθεος πρεσβὐτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ μακαρίου Κυρίλλου ὁμοίως εε .

ὐπὲγραψα: -
τς 'Ρωμὐλος πρεσβὐτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ μακαρίου “ίακὼβου ὁμοίως

ὐπἑγραψα: -

Ο [= αοτνὶ, Ἑ
2 ἐκκόιμετε Ι ἑκκόιμητε Ον" ἑκκόιμαι ΟνΑ .ι αἴνουσ 1 7 μία Οιιιὶ ποία Ον οιιι. Οκ ο αὶ

” ' ” αὶὐπογραφαί Οί οιη. Ι τι χειρὶ ἐμῆ ὐπογράφασ Ο" ια ἑλεω Οθῖἱ τε/τς αγαπητον κ
ακα ίου Οκ τς ἑιτἑδωκα -- ἐμηι οιτι ΟΟΑ τις ἑλἐω θῦ ΟΓΙ οιπ. ΟνΑ ις ὲπὲδωκα _ ὲνίὶιὶὶ Ρ ·

οιτι ΟΘΑ 16-τιο, 7 Εὐγένιος -- ὐπογραφαί] καὶ οί λοιποί ΟιΙ ὶυ. .ι8. εο. 33 ἐλέει θεοῦ
οιτι. ΟΩΑ 17. ιο. οτ. αργίες. οικίες. οόὶετ. εοὶςο. 3:,ί3±. 34- 35ί36- 37ί38ι ρ. ιιο, ηίε. 3,ὶν;. ς.,ὶ6 όναὶωα
ὐπἐγ α Ον ὁμοίωσ Οκ οτιι. ΟΩΑ 18. ιο ροεὶ; σο. οι εοὶὶ. Ο" το καπριὁλω Ον ίῖιιρίίνίν ΑΡαΨ
το άγίου Ο" αργίες ὁμοίωσ ὐπὲγραιμα Ον ὁμοίωσ Ον ὲπεδωκα ΟΒΑ 26 μονσηλιοσ Ο°Αι

“ ίιιοεοίο ατι ὶεὶοιτι είν ειἑοιιο Ξὶἔοείιιιτιε Οοὶὶ. Αιιοὶὶ. Ρ. 569. 3 βαρασυβα Ον Βπὶτιεοιιιπν Α 9.8 όμο ενα
Ο” οιτι. Ον 31 εὐγράφου Ον 37 ὶακῶβ Ον .ίοιίικιιιιιιἑε σε Ιπεοὶὶιζ Α
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κι Θωμάς πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ μακαρίου 'Ιωάννου ὁμοίω3
ί-ὶνἑΥΡαΨα: τ

ιν Καιουμας διάκονος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ μακαρίου Παύλου ὁὶ-ὶθὶωῖ
ὐπἑγραιμα: -

τε Σαμουὴλιος διάκονος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ μακαρίου 'ὶσαακίου ὁμοίως 5
ὐπεγραιμα: - φ

Είσὶ δὲ καὶ τῆι τῶν Σὐρων γλὼττηι πολλαὶ καὶ απειροι μοναχῶν ὑ”ὶ”ὶὉΥΡαΨαὶ·

87 'Ο αγιὼτατος αρχιεπίσκοπος εἶπεν· 'ὶ·ί συμπαροῦσα ὴμῖν αγία σὐνοδος ὴν ἐπὶ τοῖς
πεπραγνὲνῦιε τε καὶ άνεγνωσμἑνοις ἔχει γνὡμην, είπάτω.

Καὶ άνὲγνω φωνὴν ὁ θεοσεβἐστατος αναγνωστης καὶ σεκουνδοκὴριος νοταρίων τοῦ ιν
αποστολικοῦ θρόνου τῆς πρεσβυτερας 'Ρώμης ἔχουσαν οῦτως τν ιὶ ε

Χριστόδωρος ὁ θεοσεβἐστατος νοτάριος καὶ διάκονος καὶ σηκρητάριΦ§ Τὴν ἑΡνὶ'ὶὶ-ὶεὶαὶ-ί
άνἐγνω οὐτως

Οί άγιὼτατοι ἑπίακοποι τῶν μερῶν 'Ιταλίας καὶ οἱ σεβασμιῶτατοι διάκονοι τῆς
άποστολικῆς καθἐδρας είπον· Πάλαι ἔγνωσται τοῖς όροις τοῦ αποστολικοῦ ὴγεμόνος ”Ορ- ιο
ὶ-ὶὶαδοὶ-' Σθβἦθον καὶ Πέτρου ὴτοι τοὐς τοὐτοις συμπλεκομἑνους καὶ άκολοὐθους αὐτῶν ὐπὲρ
“ὶ'ί“ὶ§ ααψαϋς ἑαυτῶν πλάνης κατακεκρίσθαι. οὐστινας καὶ ὴμεῖς άκολουθοῦντε£ 'ΐοὶῖ "ίίὶἰ

Μ ἩΠ Ι ίὅὶὶ ἀὶὶίοοῦὶοίὶὶκῆθ ὶίαθἑδβαὶἐ δια πάντων θεσπίσμασιν ἐν τῶι τόπωι ὴτοι τῶι όιριθὶ-ὶὥὶ “ΐὥὶί καλῶς
Ι· ν 252 κθὶΐωὶὶ' ὶίχεαθαὶ ὁννλογοῦμεν, άλλα καὶ τοῦ προλεχθἐντος Σεβἠ ρου τα άσεβῆ συγγρανναι'α

ἐν οὶῖ ῖίίὶυ ὰΥὶα9 ἐν Χαλκηδόνι συνόδου τοὐς όρους καὶ τοῦ της μακαρίαε ννὶὶ ὶὶὶἹ§ 'παπα Λἐ· πι
οντος τας ἐπιστολας βλασφὴμωι στόματι άναθεματίσαι ἐτόλμησεν, οὐ μὴν αλλά καὶ Ζω-
ὀβαν καὶ ”ίῖἀνΤα§ τοὐς τἦι αὐτῶν κοινωνίαι ὴτοι πλάνηι ἐμμἐνοντας τἦς αὐτἦιῖ α°ὶῖΘΦααεωΞ
τι αὐστηρία ὴτοι τοῦ άναθἑματος οί δεσμοὶ καθἑξουσιν.

88 Ψίὶφοθ 'ὶ“ἦ9 ἔνδιὶιιοὐνιις συνόδου κατά Σεβὴρου καὶ Πέτρου
ὶὶτὶ ἐνδημοῦσα αγία σὐνοδος είπεν· Εἰ καί τι νεὼτερον ῆν τὁ παρα τῶν εὐλαβε- να

αΐαΐων 'ῆΥὶῖὶὶ-ὶὶ-ὶἐνων τῶν εὐαγῶν μοναστηρίων αίτηθὲν ὡς ὐπὲρ τῶν ὁιγιωτάτων ἑκκλησὶὥν
προτεινόμενου, προσδἑξασθαι πάντως ὴμας ἔδει καὶ τῶι θεοφιλεῖ αὐτῶν κοινωνῆσαί τε καὶ
ἑπαγωνίσασθαι τὴλωι· νῦν δὲ καὶ προεξειργασμἑνον ὴδη τοῦτο κατά λόγον όρθόν ὁρῶ-
ὶὶευ ὶὶῦῖὸ Τὥν νακαβὶωΐατων ίιμῶν πατερων καὶ άδελφῶν, ὥστε καὶ ἑγκλὴματοἐ εὶὶὶαὶ ὶ-ὶε·
Υὶσῖίον “τὸ μὴ Τοὐΐοὶῖ ἑξακολουθεῖν τοῖς οὐ μικροὐς ὶδρῶτας ἑσχηκόσιν ὐπὲρ τῆς καὶνι-°ὶ8 να
τῶν άγιωτάτων ἐκκλησιῶν εὶρὴνης καὶ ἐν τοῖς μεγάλοις καὶ πατριαρχικοῖς διαλάμιμασι

Ο [= αθϊὶ-°]. Ι, Β [δ/9 οτ ίιιεὶο ει 25], Β [ίιιεὶο ει 24]
3 ναιοννἄα Ον 5 ίσαακκίου Ον 8 αρχιεπίσκοπος] καὶ μακαριὡτατοσ πατριάρχησ μηνασ Β

9 ἔχειν Ο" ιο/ιι Καὶ άνἑγνω -- οῦτωσ Οιὶὶκῖ ροετ οὐτωσ εριιίτίυτιτ ιιοιιιιυὶὶειτυιιτ ὶίποεαιιιιι νειοιιιιιτι
τοὶὶιιειιιυιιί; Ο". υν ι·ιοὶ:ιιτοί:ιιι· ιιοτὶκι Ισιιτίτιει οειεο οτιιὶοεει, οιτιιιὶει. οιτι. Ον/Χ το σεκουνδουκὴριος νοτόιριος Ϊ
τα/13 άριστόδωρος -- οὐτωσ Ο" ὴσ τὴν ὲρμηνείαν άνἑγνω χριστόδωροσ ὁ θεοσεβἑστατοσ νοτάριοσ καὶ
διάκονοσ καὶ σηκρητάριοσ Οιἱ καὶ ανεγνω χριοτὁδωροσ ὁ θεοσεβἑοτστοσ νοτάριοσ καὶ διάκονοσ καὶ
σηκρητάριοσ τὴν τῆσ άναγνωσθείσης δια ρωμαικῶν λέξεων φωνῆσ ἑρμηνείαν ἔχουσαν οὐτωσ ΟΦΑ
το χριστόδωροα ίοὶὶὶὶὶ] άριοτὁδωροσ Ο" Χριστοφόρος ρ. ςε, 3ο τις ἦ Ον ὶιι πιμ. ἦ Ον ὶιι πια.
τῆς ὶταλίατ Ο" Ἑν 'ίὶΐοὶ ί= ιινίὶ Ο καὶ Ι 17 σαφοῦσ Ον" σφῶν Ι σ. [ιιιιει 1ὶιί:. ετρερὶ φῶν Οκ
αὐτῶν Ἑ Ιδ ίὶλοὶὶ εὶΐὶ Ο* το εῦχεσθοιι Ο" όμολογοῦμεν Ι αὐτοὐσ [αὐτάσ Ον] ὁμολογοῦμεν ΟΛ
σο τἦα αΐίασ Ι ῖησ ὰὶίὶασ “Π-ὶα Ο 21 ἐτόλμησοιν Ο 23 τοῦ αὐτοῦ Ον 24 ἶἦ Ον ίτι ιιιἔ. Έ Ολ'
ίπ τομ. ψἦφνς ῖ ιμῆφοσ ὲπιφανίου πατριάρχου [πατριάρχου κωνσταντινουπόλεωσ Οιὶτιὶζὶῖὶ] καὶ ΟΑΙ3
ἑνεημοὐσησ ΟΠΑ ὲν κωνσταντινουπόλει Ι σεβἡρου καὶ ςωόρα καὶ πὲτρου ΟΜΕ ες ἐνδημοῦσα
οιτι. ΒΑ 27 ὴμασ πάντωσ Ον 28/29 τοῦτο _- ὁρῶμεν ηδη Ον ερ τὲ καὶ Οαὶνὶξὶ
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θρονοὶῖ- ἐκ ττάντων τοίνυν τῶν άνεγνωσμἑνων εὐρομεν Σεβῆ ρον καὶ ὶ-ὶἑτρον ττάσὴς ἐκ-
κλῖὶσὶωε καθολικῆς αλλά καὶ αὐτῆς τῆς ὀρθοδὸξου τιὶστεως άτιοστάτας καὶ αποτετμη-
μἐνονε καὶ τῶν μὲν άττλουστὲρων ψυχῶν ἐττιβοὐλους, τῶν δὲ άσεβῶν αὶρετικῶν συνεργου;
ῖὶῖαῃ ”ὶ”αῖΞ αὐτῶν τιοικἱλαις ὐτταγομὲνων τιλάναις. αλλά καὶ τοὐς ὶεροὐς τῶν άγἰων
ημων 'ὶτατἑρων θεσμοὐς τταρ' οὐδὲν ὴγἠσαντο, τά τοὐτοις άτιὴγορευμἑνα ριψοκινδὐνως τι
Ή-ἶιἕῖν Τολμὴσαντες καὶ διά ταῦτα ταῖς άνεγνωσμἐναις ὐττοττεσὁντες ὶερατικαῖς ψἡοοις.
Βὶ Ο καὶ ὴμεῖς άκολουθοῦντες αὐταῖς τοὺς εὶρὴμἐνους Σεβῆρον καὶ ὶὶἑτρον μηδὲ τοῖς ὐττὸ
Τἶὶσῦὐτων άγὶων γενομἑνοις κατ” αὐτῶν αὶωνἰοις κατακρὶμασὶ τε καὶ άναθὲμασιν ὐττοστα-
λενι-αδ ὶὶ νετριωτἐρους γοῦν κατά τι γενομἑνους, τουναντὶον δὲ καὶ ἐτταυξὴσαντας τὴν
ἑαυΐὥν θραοὐτὴτα κατά πασῶν τῶν άγιωτάτων ἑκκλὴσιῶν καὶ θορὐβων το ἐττ' αὐτοῖς ιιι
πλὶὶΡὼσαντας αὐτάς καὶ τῶν ὶδὶων ττὀνων τοὐς καριτοὐς, ῶς φησιν ὴ θεία γραφή, δρειμα- Ριριι. τς 3±
ὶὶἐνονῖ ἔν τῆι τάξει γενομὲνους ἔχομεν ῶν ὴγάττησαν αὶρετικῶν, καὶ άττερ ἐστιοὐδασαν
εφ, ϋβρει μὲν τῶν αμωτάτων ἡμῶν ττατέρων, άνατροιτῆι δὲ τῶν τιιστῶν ἐφευρεῖν άνα¬
θἐματα, ταῦτα ἔχοντας αὐτοὺς κατά τῆς ἑαυτῶν κεφαλῆς, ττορευομὲνουςς ὡς ὁ τιροφὴτὴς ῳὴ- τοκ. 5ι›_ ± Ι
'ἶὶτ 'ῖὥὶ φωτὶ τοῦ πυρος αὐτῶν καὶ τῆι ῳλογὶ ῆι ἐξἐκαυσαν, κάν τοὐτωι ἐξακολουθοὐντων ιν
ὶὶὶ-ὶὥν τοῖς μνὴμονευθεῖσιν άγἰοις ττατράσι καὶ διά τῆσδε ῆμῶν τῆς μετρίας κατ, αὐτῶν
α-Π-®ΨὰΟἘωΞ ἀναθεματιςοντων τοὐς αὐτοὺς Σεβῆρον καὶ ὶὶὲτρον, ῶν δ μὲν τον τῆς Θεουιτολι-
Τὥ'·*› ἑὶ δὲ 'Τὸν τῆς Ἄτταμἐων άθἑσμως ὐφὴρτιασαν θρονον, ῶοτε τοὐς εὶς Χριστου ὴλττικοτας
καὶ Τηῖ καθολικῆς εκκλησίας τυγχανοντας τοῦτο εὶδὁτας μὴ -ττερνιτίιττειν αὐτοῖς άγνοὶαι
τῶν κατ' αὐτῶν κανονικῶς ορισθεντων, άλλ' εὶδἐναι κατα τὴν εὐαγγελικὴν τε καὶ άιτοστο- κι
λὶκὴν ὑῷὴγὴσιν ὅτι αὶρετικὸν άνδρα μετά μίαν καὶ δευτἑραν νουθεσὶαν τιαραι- 1ιι.3,το
τεῖσθαι χρὴ καὶ ὅτι χαίρειν οὐ δεῖ τῶι τοιοὐτωι λέγειν· ὁ γάρ Ἀἑγων αὐτῶι χαίρειν ε Ιοιι. το. Η
Κυινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς τιονὴροῖς. δῆλον δὲ ὅτι τῆς αὐτῆς εῖσι κατα- Μ νΙΙ1 ττςη
Κρίσεως Ζωὀρας τε ὁ δυσσεβὲστατος καὶ πάντες οἱ τοῖς εὐσεβἑσι θυσιαοτὴρὶοις τε καὶ Ι.ν±ς3
βατττιστὴρίοις άνθιστῶντες τάς αὶρετικάς ἑαυτῶν ·παρασυνάξΕὶ5 καὶ τιαραβατιτἱσματα.
Καὶ τά άσεβῆ συγγράμματα τοῦ εῖρὴμἐνου Σεβὴρου τὸν ὅμοιον άναθεματὶςομεν τροπον·
ἔν ΐσωι γάρ, ῶς φησιν ὴ θεὶα γραφὴ, μισὴτά τῶι θεῶι καὶ ὁ άσεβῶν καὶ ὴ 8τιρ.5κι,τ±}9
¦ Ο ¦σσεβεια αυτου.

Ψῆῳος Μηνά πατριάρχου κατά Σεβὴρον Τὶἐτρου καὶ Ζωορα

'Ο άγιῶτατος καὶ μακαριὡτατος οὶκουμενικὁς αρχιεπίσκοπος καὶ πατριάρχης Μηνάς αν
εῖτιεν· “Ιωάννου τοῦ θεοτιεσὶου άττοστὸλου καὶ μαθὴτοῦ τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σωτῆρος τ Ιοὶι. 5, το
ὴὶ-ὶῶν ”ὶὴσοῦ Χριστοῦ λἑγοντος τινας άμαρτἱας εἶναι μὴ τιρὸς θάνατον, τινάς δὲ καὶ προς
θάνατον, καὶ διδάσκοντος ἡμᾶς διά ταὐτὴς τῆς αποφάσεως τάς εὶς θεον διά τῶν αἱρετικῶν

· · ° ° ' 'νονται Ξεβῖ ος καὶδοξῶν άττοφεὐγειν βλασφημὶας ως δη ττρος θάνατον αγουσαςς φαι ηρ
Πέτρος αὐθαιρἑτως ἑλὁμενοι τάς προς θάνατον αμαρτίας. δἑον γὰρ τὴν ἀρχὴν πλανη- ὅυ
θἑντας καὶ δὸξαις αὶρετικαῖς ὐιταχθὲντας καὶ διά τοῦτο παρα τῆς καθολικῆς καὶ άττοστολι-

Ο [= ειοι:ν], ΙΒΒ
5 ἦν ἡμῶν ΟΝ!) 6 άνεγνωσμἑναις οιιι. Β ὶερατικαῖσ ὐττοτιεσὁντεσ Β 9 μετρι-

ωτὲρωσ Β καὶ οιτι. Β ιο ἑαυτοῖσ Ο? αὐτῶν Β αὐτῆϋ Ο' Η ἔχϋὶ-ὶεὶὶ' οὶῃ- Ο”
13 άγἰων Ον τςὶτιὶ άηὶαν αναθὲματοο· Β 15 ἑαὶὶΐῶν Ο" ΐοὺῖωὶὶ Ο* 'ὶ'νὺ'ὶ'ϋὶ5 Ϊ ὲξσκψ

' τ ὶασ 13 17 άναθεματἰςομεν Β τοὐς οιτι. Ονλουδοῦντεσ Β 16 ἡμῶν οιτι. Β αμε ρ
18 άθἑσμως οτιι. Οι' ἀῳἠρττασαν Οὶ' 24 'ΐοἶὶῖὶ ΐησ ΟΠΒ Τε Οὶὶὶ- ΟΙ- 24/25 Ή καὶ

~ ι 0 6 ετ άσεβ“ ενροιεοτ. δὲ Β-βοαττιοτὴρὶοις οτιτ. 1 25 άνθιοτωτεσ Ον τα παραβαντὶννατα Ο 2 Ρο Π
· _ · ° οὶκουμενικος _ καὶ οιτι. 13 3: Μηνάς οιτι. 1329 οττι. Β καὶ ττετροὐ Β 3ο κ ΟΝ ιιτ ιιιἕ.

3: καὶ οιτι. Β 36 αὶρετικῶν ΟΠ

ο

ιι?τιν
-υ
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κῆς άγίας ὲκκλησίας καὶ πάντων τῶν ὲν αὐτῆι άρχιερατεὐειν λαχόντων το κατάκριμα
ἑαυτοῖς ἐπαγαγόντας σωφρὀνως ὲνεγκεῖν τὴν τιμωρίαν καὶ πρόφασιν μετοινοίας άλλά μὴ
όιπογνὼσεως ταὐτην ὐπολαβεῖν, οί δὲ τοιοῦτον μὲν οὐδὲν φαίνονται διαπεπραγμὲνοι οὐδὲ
τινα παρ' ὅλον τὸν χρόνον μεταγνὼσεως ἔνδειξιν ποιησάμενοι, άλλ' ῶς προς αὐτον τον θεον
άπαυθαδιαςόμενοι ἐνἑμειναν ταῖς οὶκείαις άσεβείαις, μικρον ὴγησάμενοι το μὲχρις αὐτῶν 6
στῆσαι τὴν όιπὼλειαν, εὶ μὴ καὶ τοὐς άλλους απαντας όσους άν γὲνοιντο δυνατοί, προσα-
τιολἑσαιεν, ἔργον ὲπιτηδεὐσαντες μόνου τοῦ άρχηγοῦ τῆς κακίας καὶ εὐρετοῦ άξιον, ὅς
τὴν οὶκείαν άπόπτωσιν κοινὴν άπάντων άνθρὡπων άπὼλειαν ὴβουλὴθη τε καὶ μέχρι
νῦν βοὐλεται καταστῆσαι. οὐκουν ὲπαὐσαντο διδασκαλίαις ὲγγράφοις τε καὶ άγράφοις
χρὼμενοι οὐ μόνον ὲν αῖς ἐτὐγχανον διατρίβοντες πόλεσιν, άλλοι καὶ κατά τάς πόρρω 10
διεστὡσας, καὶ τάς τῶν άττλουστὲρων ψυχὰς δελεάςοντες καὶ κοινωνοὐς ποιοὐμενοι
τῆς ἰδίας άπωλεἰας, μηδὲ το κρίμα τοῦ θεοῦ κατά νοῦν λαβόντες μηδὲ τὴν κυριακὴν άπό-

ινιι. ιε_6 ιν) φασιν διαρρὴδην βοῶσαν ὅς ὲάν σκανδαλὶσηι ὲνα τῶν μικρῶν τοὐτων [τῶν ἔλα-
χὶστωνὶ, ἔνοχος ἔσται τῆι γεἐννηι τοῦ πυρός. κατεπάτησαν δὲ προς τοὐτοις καὶ τοὐς
εὐαγεῖς κανόνας, οὶ σαφῶς διαγορεὐουσι τον ἔν τινι συνόδωι κατακεκριμὲνον μηδὲ τινι νι
τρόπωι δὐνασθαι λειτουργίας ὶερατικῆς άντιλαμβάνεσθαι, μὲχρις άν ὲξἑτασις ὲπ”
αὐΐὥὶ Υἔνοὶ-ὶἔνὶι νινί ὲτὲρας συνόδου άθῶιον αὐτὸν άποδείξηι· εἰ δὲ τις τολμὴσει
ὶερατὶκόν τι πρδιξαι κατά τον ὲν μὲσωι χρόνον προ τῆς ὲν ὲτὲραι συνόδωι άποκατα-
ϋῖῖἀσεωῶ τοῦτον μηδὲ ὐστερον ὲν άλληι συνόδωι ελπίδα τινά ἔχειν άποκαταστάσεως.
άλλά τοὐτων πάντων ὐπεριδόντες οὶ ττροειρημὲνοι Σεβῆρος τε καὶ Τὶὲτρος καὶ οὶ τοὐτων ιν
Κυὶνωνῦὶ καὶ νὲτοχοι, (ῶν ἔστι Ζωόρας τις μονάχος ἐκ τῆς Σὐρων όρμὼμενος, άνθρωπος
οὐδὲ νοῆσαι ποτἐ τι τῶν ὶερῶν οὐδὲ μὴν πρδιξαι κατα λόγον δυνάμενος, οὐχ ὅτι γε καὶ
ἄλλοὶ§ ἀγαθοῦ τινος μεταδοῦναι, άλλ” οιπλῶς οὐτω τὴν ὐποκρισιν ὥσπερ τι δὲλεαρ

Μ ἩΗ Πὶὶθ ”ὶ'αὶΞ τῶν ἐντυγχανόντων ιμυχαῖς προτεινόμενος, μᾶλλον δὲ, άληθὲοτερον εῖπεῖν, ὐποθεσιν
πλεονεξίας ποιοὐμενος) καταφρονὴσαντες μὲν τῆς ἐν τῆι 'Ρωμαίων άγιωτάτηι ἐκκλησίαι 95

Ι- ν 256 τῶν αποστόλων διαδοχῆς τὴν κατ, αὐτῶν όιπόφασιν ποιησαμἐνης, παρ” οὐδὲν δὲ λογι-
σαὶ-ὶενοὶ καὶ τον τῆσδε τῆς βασιλευοὐσης πατριαρχικον θρονον καὶ πάσαν τὴν ὐπ” αὐτὸν
άγίαν σὐνοδον τὴν τε αὐτοῦ τοῦ δεσπότου καὶ σωτῆρος τῶν ὅλων ἐν τοῖς άγίοις τοποις
άποστολικὴν διαδοχὴν καὶ προς πᾶσι τοὐτοις τὴν πάσης τῆς 'Ανατολικῆς διοικὴσεως
κατ! αὐτῶν ψῆφον γεγενημὲνην, το δὴ λεγόμενον, άνίπτοις χερσὶ τά άγια μεταχειρι- εν

Μι. 7, 6 σάμενρι καὶ καθάπερ δὴ τινες χοῖροι τοὐς μαργαρίτας πατὴσαντες, λὲγω δὴ τοις εὐαγγελικἔδ
“Γε και 'θ'α”ὶ'ΡὶΚθὶΞ άποφάσεις, οὐκ ὲπαὐσαντο μὲχρι καὶ τὴμερον παντοίως λυμαινόμενοι
τῆι καταστάσει καὶ εὶρὴνηι τῶν άγιωτόιτων ὲκκλησιῶν, αὐτοὶ μὲν λαθραἰως τά τοις
κανόσιν άπηγορευμὲνα διαπραττόμενοι, άλλους δὲ πολλοὐς τῶν πειθομὲνων τῆι άθὲσμωι
αυτων διδαοκαλὶαι παρασκευάςοντες συνάξεις τε καὶ βαπτὶσματα κατ' οίκους καὶ μο- 85
νϋϋτῖὶρὶα Τῖυὶεὶν άκανονίστως καὶ τῆς μυσαρᾶς αὐτῶν πολλοῖς τῶν ὐπ' αὐτῶν διεστραμ-
μὲνων μεταδιδόναι κοινωνίας, ανθρώπους μηδὲ τὴν σχὴματι, οὐδὲ γάρ πράγματι φαμἐν,

τς εη. ιιοιι ειιιειιτειὶιι ιι.ὶὶι:ςιιτι.ιι· οειιιοιι Αιιείοεὶι. ιι.

Ο [= ο.οι·ν], ΙΒὉ
:ι ὲκκλησίασ άγίασ 13 ε ἑπόιγοντασ Ο" 3 τοιοῦτον ΟΒ τοιοῦτο Β τυὐτων ἶ

τς παρ” ὅλον] παραλόγον ΟΙ' 5 ὰ-παυθαδηόμενοι Β 6 στῆμαι 0ιι^ ί μὴ και ΟΠΒΒ
καὶ μη ΟΠ" 6/7 προσαπολἑσειαν Β 7 ἔργον τοίνυν Βῖθ" τῆσ _ εὐρετοῦ Ι καὶ τῆα
κακίασ εὐρετοῦ Οινι°Β1) καὶ εὐρετοῦ τῆς κακίας Ον άξιον οιτι 13 6] ὡ οτ 8 · ώ-- ς σ απ
λειαν οιτι. ΟΓΙ - 9 τοῦ νῦν Π) 12 οὶκείας Ώ 13 τῶν [καὶ Π] ὲλαχὶα-των ΟΒΙ) οιτι. ἶί
15 σαφως Π3 σοφωσ ΟΠΑ μηδενὶ Ι 16 άντιλαμβόινεσθαι ΟΣΙ άντιλαβὲαθ οιιΒΒ ὲῃ-λ 'συ ιαι ι αβε α
Ον ἀπολαβἐσθαι Οι ἄχρισ Β 17 τολμὴσοι Β πο άιτάντων ΟΤΙ πάντεσ ΣΟ οτ ἐκ] καὶ Ολ'
των συρων Οει°1ῖ3 εε τι ποτε Ι 23 απόκρισιν Οι 27 βασιλευοὐσης πόλεως Β 3ι δίΠ
οιτιε ΒΒ 32 τε οιιι. Ο πριαρχικασ ΟΪΙ σήμερον Β 33 μὲν Μι οι λὰςρα Οιτ
35/36 μοναστρίασ Οι 36 ποιοῦντεσ ΟνΛ 37 άνθρὼποισ ΟΪΙΙ3 γὰρ οῃι 1
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παρ' αὐτῶν διδομὲνην τοῖς ὁμοίως αὐτοῖς διεστραμμὲνοις χειροτονίαν ὲσχηκότας, ῶστε
διά ταῦτα μὴ μόνον το άρχῆθεν παρά τῶν πατερων ὴμῶν ἐπιτεθὲν οίον ὲρριςωθῆναι :
ανάθεμα, άλλά καὶ ἐξ ὴμετἐρας άποφάσεως, μάλλον δὲ τῆς τῶν κανόνων αὐθεντίας τὴν '
ὲλπὶδα τῆς άποκαταστάσεως αὐτοῖς άναιρεθῆναι καὶ τοῦτο μανθάνοντας τοὐς τῆς κα-
θολικίὶε καὶ άγίας ὲκκλησίας τροφὶμους άποφεὐγειν τὴν εκείνων πλάνην τε καὶ κακο- 5
δοξίαν. διά ταῦτα τοιγαροῦν ταῖς τῶν άγίων ὴμῶν πατερων επόμενοι ιμὴφοις καὶ
τοῖς εὐαγγελικοῖς τε καί πατρικοῖς άκολουθοῦντες θεσμοῖς, αποδεχόμενοι δὲ καὶ τοὐς
οσιωτάτους άδελφοὐς καὶ συλλειτουργοὐς, τῆς παρ” αὐτῶν ὲξενεχθείσης άποφάσεως κατά
τῶν εὶρημένων Σεβὴρου καὶ Γίὲτρου καὶ Ζωόρα καὶ τῶν άλλων ὅσοι κοινωνοῦσιν αὐτοῖς
τῆς άσεβείας, καὶ τῶν συμπλεκομἑνων ταῖς ὲκείνων άνοσιουργίαις καὶ ὴμεῖς διά τοῦ ιο
κυρίου ὴμῶν ίὶησοῦ Χριστοῦ τοῦ άληθινοῦ θεοῦ ὴμῶν, ὥσπερ τινάς λὐκους βαρεῖς ὲπερ- Ασε. το, ει;
χομὲνους τῆι ποίμνηι τοῦ Χριστοῦ άπελαὐνοντες, σὐμιμηφοι γινομεθα τοῖς οσιωτάτοις
ῆμῶν άδελφοῖς καὶ συλλειτουργοῖς καὶ τοὐς πολλάκις πρότερον ὁνομασθὲντας Σεβῆρον
καὶ ἴίὲτρον τῶι ομοίωι τιτρώσκομεν άναθἐματι, οὐκ αὐτοὐς δὲ μόνον, άλλά καὶ Ζωόραν
καὶ τοὐς άλλους τοὐς παρασυνάξεις καὶ παραβαπτίσματα ποιοῦντας καὶ πάντα τά παρ' ιι
αὐτῶν συγγεγραμμὲνα, οἶα τοῦ άρχεκάκου δράκοντος ὶον ὲν ἑαυτοῖς διασὼιςοντα καὶ
τοῦτον ταῖς τῶν άπλουστὲρων ιμυχαῖς ὲνιὲντα.

α ιι Μηνάς ὲλὲει θεοῦ ἑπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως “Ρώμης ὁρίσας ὐπεσημηνάμην;
-β ε ιεοο ελιτιιτνε ενιεοονίνε) ελιτοτλιε ετοοεεειλε ολκνεικλε ιινιο ενιτοοο εεονειτε οε-

ιιιιτιτιοκεινι ελιτοτλε ιιιεοοκολτιοιτιε ΡΑΡΑΕ οιιιιιιειωιιι; λιτλττ-ιειιλτιελκε Ατονιε ροκ- 20 -
οιειιιυλιτε ειενιεκνιιιι ετ ιεινε ιινιειλ εοιιιντλ ετ νιετκιοι ονοιτο.-υιι Αι=Αιιιει¬ινιιι ενο ετ Η
οοκνειοιεε ιεοκνινι Ατονιε εεονλοιεε κια: Νοκ ετ Ζολτωιιιι νει. οουιιινιτιολτοκιτε εοιινινι ί'
κτ ικ ιεοοιεινι ιτιικοιοε νειινιλκεκτεε ενεεοιιινει: -

Ψ 3 ιεοο ιενινιικιττνε ιινιεοοννε ε.-ιΝι:τΑιε ιεοοιιεειλιι ιιοι.ΑΝΑε καὶ τά λοιπά ὁμοίως διά
“Ρωμαίων γραμμάτων: ¬- εε

δ τι εοο λετιιιιινε ιινιεοε' εΑκοτι-ιι: ιεοοιιιειλε ελιειικιτλκλε καὶ τά λοιπά ὁμοίως διά
'Ρωμαίων γραμμάτων: -

ε 5 τις Νοινιιμε. οοινι” ιιιεεν σιιιιιετι ι.ε:0 εειεοον” ιεοοεεειλιε Νοιυικλιε καὶ τά ἑξῆς τῆς Μντιι της
υπογραφῆς ομοιως δια Ρωμαικων γραμματων: -

ξ 6 ειοο κνετιονε ενιεοον' ελιτοτλιε εοοεεειλε εΑι:ενι.ιι:¬ιιιε καὶ τά λοιπά ὁμοίως δι' Ι. ν ες?
ίσων γραμμάτων: - ιι:

3 7 τι-ιΕοι>ΗΑΝιεε ι:ιιΑοοΝ' ελιιοτλε: ιεοοιιεειλιε κοιιιλινλν καὶ τά λοιπά ῶσαὐτως διά των
αὐτῶν γραμμάτων: _

η 8 νεεεοινε οιλοοιτ' ελιτοτλε ιεοοιεειιιε ιιονιλιιλε καὶ τά λοιπά ὁμοίως: -

Ο [να ειετνὶ. Ι. ΒΕ [ιιεονο οιὶ 17]
1 αὐτῶν ΟΝΒ ὲσχηκόαιν ΟΓΙΒ 2 οίον] αὐτοῖς Β ὲκριςωθῆναι Π 6 ταῖς τε ΟΟΒ

8 καὶ ἠσ Β ςι καὶι οπι. Ι ιο άνουσιουργὶασ Οι 12 Χριστοῦ] ἦ Ι3 άγιωτάτοις Ὁ
13 συναδελφοῖς Β 14 καὶ οὐκ Οῃῖὶῦ δὲ οιτι. Β τς τοὐσ τασ Β 16 τον του ΟΒΒ οιυτοῖσ Β
17 τοὐτων Οί' τῶν οιιι. Ον ὲνιὁντα Ολ' :ιδ ίιιεοιπὐπογραφαί Οοιλ ιιυπιοτί Οιτιοοὶ οκ Οθ
ελέω ΟΗΙ άρχιεπίσκοποσ ΟΤΙ νὲασ ρὡμησ Ον ὐπὲγραψα Ο" ιο-34 ΟΩΛ καὶ ὐπἐγραιμαν
καὶ ἔτεροι επτά ἐπίσκοποι ὶταλοὶ ὐπογραφαῖσ [ὐπογραφῆ Ον] γραμματων ὶτσλικων [ὲλληνικων Ον] ῶν τα
ονοματα ταῦτα· σαβϊνοσ° ὲιτιφάνιοο° άοτὲριοσ· ὲνόμινε δόμινε° πονσ·ι·ίκουσ° καὶ διακονοιδυο· γιεοπιανεσ

ὶ πελάγιοσ° καὶ μετά ταῦτα ὐπὲγραψαν οί λοιποί ῶσ ὐποτὲτακται Ο” οιτι. ΟἹ το. 24. 26. 3ο ιιοοιτ Ο"κα
το εακοτι Ον εακονεπταε Ον ι-ινιε Ον ίπ Λ 20 ϋΐνν 0® 20/οι εοιτδειιιακε Ον
οτ ειιενκννιιι Οθ ονοιτδει Οί! Αραιιιει:ιι·ιιιιι ερίεοοριιιιι |\ 22 εεοναεεε Ον Ξοιιαιιι Οθ ι:οιιινι·ιι¬
οοιτοκιιε Οθ 23 ιιειιὶιοιιιἐιττες Οθ 24 ὲνινιάι-ιιος ὲνίεοοιιοε Οθ εελαιιε. Ο” Εεσιιἰσιιτω Λ 26 άετὲ-
τιιοε Ον 28 δόιιιὶιιε ενειιιιιετι ι.εόιτκ Οι-' 3ο ννετιονε Ον πουστίκουσ ΟΝ ῖοὶ. ιιοιὶεινι Ι9-°_3ιὶ]

7 _ ι Βεαιιοτοιεοιεείαε Ον 32 Θεοφάνους Ρ. 34. 5 γιεοπιάνεσ Οιν ίοὶ. ιιοιειιιι το-34] τιιεοδοιιιιιλκοε Ο
εαιιοτοι Ον ιιιοιιιιακαε Ο" 34 νκιάοιοε Ον εαιιοταεοοεείαε Ον ιιοιιιιιιικιιε: Ον

Αρτα οοτιοίὶῖοειιτιι οοουιιτοιιίεοευιτι. Τοπι. ΙΙΙ Ι5
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Ύπάτιος ὲλὲει θεοῦ ὲιτὶσκοπος τῆς Ἐφεσίων μητροπόλεως τῆς Ἄσιανῶν επαρχίας
ορὶσας ὐπεσημ-ηνάμὴν: _
Κωνσταντῖνος ἐλἑει θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς κατά ”ὶ·ὶράκλειαν τὴν φιλοχριστον μητρο-
πολιν τῆς Εὐρωπαίων ἔπαρχἰας άγίας τοῦ θεοῦ καθολικῆς καὶ άποστολικῆς
εκκλησίας ὁρίσας ὐπεσημηνάμην: _ ὶ=
Εὐσὲβιος ἐλὲει θεοῦ ὲπίσκοπος τῆς κατά Κὐςικον τὴν μητρόπολιν άγιωτάτης
ὲκκλησἱας τῆς Ἑλλησποντίων ὲπαρχίας ὁρίσας ὐπεσημηνάμην: _
θαλάσσιος ἐλἑει θεοῦ ὲπἰσκοπος τῆς Νικομηδὲων μητροπολεως τῆς Βιθυνῶν
ὲπαρχίας ορίσας ὐπεσημηνάμην: _
'Αναστάσιος ὲλἑει θεοῦ επίσκοπος τῆς Νικαἐων μητροπόλεως τῆς Βιθυνῶν ὲπαρχίας ιν
διά τῆς άναγνωστεως τοῖς πεπραγμὲνοις ἐπιστάς καὶ άναθεματἰςων Σεβῆρον καὶ
τά αὐτοῦ άσεβῆ συγγράμματα καὶ Τὶἑτρον τον ποτὲ Ἄπαμεἱας καὶ Ζωόραν καὶ
τΟν5 κοινωνικοὐς αὐτῶν καὶ τοὐς ἐν τῆι αὐτῶν πλάνηι ἐπιμἑνοντας ορίσας ὐπ-
εσημηνάμην: _
Φωῖεὶνὸτ κατά φιλανθρωπἱαν θεοῦ επίσκοπος τῆς Χαλκηδονίων λαμπράς μητρο- ιν
'ὶῖὁλενδ ὐρἱσας ὐπεσημηνάμην: -

Ξ5 Αὐξἑντιος ἐλέει θεοῦ επίσκοπος τῆς Σεβαστιανῶν μητροπόλεως τῆς πρωτης
,ΑΗ-ὶενὶων ὲπαρχὶας διά τῆς άναγνὼσεως τοῖς πεπραγμἑνοις ὲπιστάς σὐμψηφος
Υενὁνενος ἐν πᾶσι τοῖς ορισθεισιν ὐπεσημηνάμην: _
Θεόδουλος ὲλὲει θεοῦ ὲπίσκοπος τῆς 'ὶκονιὲων μητροπόλεως διά τῆς άναγνῶσεως .το
Τοἶνπεπραγμὲνοις ἐπιστάς σὐμιμὴφος γενόμενος ἐν πᾶσι τοῖς ὁρισθεῖσιν ὐπεση-
μηναμην: _
Θεαγὲνης ὲλἑει θεοῦ ἐπἱσκοπος τῆς Συναδὲων μητροπολεως ὁρίσας ὐπεσημη-
νάμην: _
δάκχος ἐλέει θεοῦ ὲπὶσκοπος τῆς 'Αντιοχὲων λαμπράς μητροπόλεως τῆς Τὶισιδῶν εε
ἑνειεκίνι ὁνὶσαε ὐπενιινιινὰνιινι τ
Μάμας ἐλέει θεοῦ επίσκοπος τῆς Μελιτηνῶν άγιωτάτης ὲκκλησὶαις άναγνοὐς
άπαντα τά πεπραγμένα καὶ σὐμφηφος γενόμενος ἐπὶ πασιν ὐπὲγραιμα: _
Ἱλαριανος ἐλἑει θεοῦ ὲπίσκοπος τῆς ὶ-ίεργαίων μητροπόλεως άγίας τοῦ θεοῦ
ἐὶςὶςλὶισὶσῖ ὁρίσας ὐπεσημηνάμην: _ τιο
Βοσπὁριος ἐλὲει θεοῦ ὲπίσκοπος τῆς Νεοκαισαρὲων μητροπόλεως ορίσας ὐπεση-
μηναμην: _
Τὶαῦλος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος τῆς Τυανὲων μητροπόλεως ορίσας ὐπεσὴ μηνάμην: _
"Ακάκιος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος τῆς ὶ”ὶισιν(ουντ)ίων ὴ γοῦν 'ὶουστινιανουπολιτῶν
μητροπόλεως ορίσας ὐπεσημηνάμην: _ εε

Ο [= νν. τ ίιιεηυο ειιὶ ςὶ, νὶ, Ἐ [ιιεηιιο εό 5]
Ξ. 2 ροει: 3_ς οοὶὶ. Οι Ι τ ἐλέει θεοῦ οιτι. Ο°^ ὲλὲω Ι τῆς· ἐφεσὶωμ _ ἑιταρχίασ Ον" Ι

ὲφἐσου Ονλ 3 ὲλὲω θῦ Οὶἱ οτιτ. Οθλ 3-5 κατά _ ορὶσασ Οι" κατ' εὐρὼπην ὴρακλείασ ΟΒΛ
=ι ειὶνεινίεν Οι" 6-ιν Πε. εε οει- Θὶ καὶ νὶ λοιποί Ι εεε. ιιιὶει εεοε ιιειττμετ οει. ο<>Λ
δὶς τῆσ κατά κὐςικον _ ὲπαρχίασ Οι" κυςὶκου Ονλ τι τῆς οιτι. Ον θῇο τῆσ νικομηδἐων _-
ἑπαρχίασ Ο” νικννηδείασ Ονλ ιο της Βιθυνῶν ὲτιαρχίας οιτι. ΟεΛ τς κατά _ θεοῦ οιτι. ΟΦΛ
Ξὅιίἰῦ Ύἦσ “_ Ι-ὶητρυιτολεωσ Ο" χαλκηδόνοσ ΟΕΛ 15 χνι-λκηδονὲων Ον το ὐπὲγραψοὶ Ο"
Ι7··-Ι9 τἦα σεβαστιανῶν _ ὲιτιστάσ Ο" σεβαστείασ ΟΒΛ 19 γενὁμενοε ἐν .πᾶσι Οκτ ὥς ηωχ

ί ὶ:ῦ”ίὲΥΡσΨα Ο” 20 Τῆθ' -· μητροπόλεωσ Ο" ὶκονίου ΟΒΛ το/ετ διά _ ὅρισθεῖσιν Ο" οὐμιμηφοσ ῶν
καὶ αὐτὸν' Ο"^ 23 τῖισ [τοὶσ Οκ] συναδαίων μητροπόλεωσ Ο" συνάδων ΟεΛ οςὶεο τῆσ άνιιοχὲων
_ ἐπαρχὶασ Ο" τῆσ ἐν πισσιδία άντιοχεὶασ Οελ εςὶεθ τῆσ μελιτηνῶν [μελιτινῶν Ον] _ οὐμψηφοσ
γενὸνενοσ Ον νελιπινιει σννςιιιφοσ ον οελ ενος τῆς πειιταιων _ ειειιιιτειαο ον τιεμγησ ο=Λ
3ῖ 'ῖησ _ μθῖθθπὸλἔωσ 0" νεοκαισαρεὶασ ΟΒΛ 33 Τἦσ _ ντιτροπολεωσ ΟΝ τυάνων ΟΒΛ ςιιὶςς τῆσ
πισινιῶν _ μητροπολεωσ Οιν· πιασῃιοηῃοσ οι=Α
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Κόνων ὲλὲει θεοῦ ἑπίσκοπος τῆς Σιδητῶν μητροπόλεως διά τῆς άναγνὼσεως τοῖς
πεπραγμἐνοις ἐπιστάς ορίσας ὐπεσημηνάμην: _
Ἑπίκτητος ὲλὲει θεοῦ ὲπἱσκοπος τῆς κατά Κλαυδιοὐπολιν τὴν μητρόπολιν άγιω-
τάτης ἐκκλησίας ὅρίσας ὐπεσημηνάμην: _
Προκόπιος ὲλὲει θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς Γαγγρηνῶν μητροπόλεως διά τῆς άνα- ε
γνῶσεως τοῖς πεπραγμὲνοις ὲπιστάς σὐμῳηφος γενόμενος ὲν πάσι τοῖς ορισθεῖσιν
ὐπεσημηνάμην: _
ὶ-ὶἐτρος ὲλὲει θεοῦ ὲπὶσκοπος τῆς 'ὶουστινιανιτῶν μητροπόλεως τῆς δευτὲρας
Καππαδοκῶν επαρχίας όρίσας ὐπεσημηνόιμην: _
Μάρκος ὲλὲει θεοῦ ὲπίσκοπος τῆς Ἄπαμὲων πόλεως τῆς Βιθυνῶν επαρχίας ορίσας ιιι
ὐπεσημηνάμην: _
”ὶ··ίδιστος ὲλὲει θεοῦ ὲπίσκοπος τῆς κατά Κίον τὴν μητροπόλιν άγιωτόιτὴς ἐκκλη-
σίας όρίσας ὐπεσημηνάμην: _
ὶὶωότννης ἐλέει θεοῦ ἑπἱσκοπος Βοσπόρου ορίσας ὐπεσημηνάμην: _
Θεόδωρος ἐλἑει θεοῦ ὲπίσκοπος Γορτὐνης, ὴ μητρόπολίς ἐστι τῆς Κρητῶν ὲπαρχίας, ιν
διά τῆς άναγνὡσεως τοις πεπραγμὲνοις ἐπιστάς καὶ άναθεματίςων Σεβῆρον καὶ
τά αὐτοῦ άσεβῆ συγγράμματα καὶ ΐίὲτρον τον ποτὲ 'Απαμεὶας καὶ Ζωόραν καὶ Μ νιιι ιτιμτ
τοὐς κοινωνικοὐς αὐτῶν καὶ τοὐς ἐν τῆι πλάνηι αὐτῶν ὲπιμὲνοντας ορίσας ὐπεση- Η
μηνάμην: _
Ύάκινθος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος τῆς Μιλησίων μητροπόλεως διά τῆς άναγνὼσεως εε
τοῖς πεπραγμἑνοις ἐπιστάς σὐμψηφος γενόμενος ἐν πάσι τοῖς ορισθεῖσιν ὐπεση-
μηνάμην: _
θαλάσσιος ὲλὲει θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς Βηρυτίων φιλοχρίοτου μητροπόλεως άνα- 1.ν εδο
θεματίσας Σεβῆρον καὶ τά αὐτοῦ άσεβῆ συγγράμματα, ὶἶὲτρον τον ποτὲ Ἄπαμείας
καὶ Ζωόραν καὶ τοὐς κοινωνοὐς αὐτῶν καὶ τοὐς ὲν τῆι αὐτῶν πλάνηι ὲπιμἐνοντας εε
ὐπεσημηνάμην: _
Μέγας ἐλὲει θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς Βεροιαίων φιλοχρὶοτου πόλεως τῆς πρωτης
.ῖὐρων ὲπαρχὶας όρίσας ὐπεσημηνάμην: _
Αιθεριος ελεει θεον επίσκοπος της Μσριαννιτὥν Φιλοχρὶστον πόλεως τῖιε θεντἐραε
Σὐρων ἐπαρχἱας ὁρὶσας ὐπεσημηνάμην: _ ιιιι
Δομετιανος ἐλἐει θεοῦ ὲπίσκοπος τοῦ ἔθνους τῶν Ζικχῶν ορίσας ὐπεση μηνάμην: _
Καλλόας ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς κατά Σμὐρναν άγίας τοῦ θεοῦ εκκλησίας όρίσας
ὐπεσημηνάμην: _

Ο [= Ξιον]

τ τῆσ _ μητροπόλεωσ Ο" σίδησ Ον/ὶ Ι¦2 διὰ _ ιἶ-νῖενηνηνόινην Οθὶ' σὐμψηφοσ ῶν καὶ αὐτὸσ
ὐπὲγραῳα ΟΩΛ 3/τι τῆς _ άγιωτάτησ ἑκκλησὶασ [άγιωτάτην ὲκκλησίαν Ον] Ο" κλαυδιουτιιόλεωσ ΟΕ
Οἰσιιαῖυροῖίισιιιιε Ηοιιοκἱααέε Λ ιι ὐπἑγραψα Ο" 5 Ή-ὶσ _ νητρθῖῖὀλεωσ οί" γὐγγρνιϋ 0®^
5.-7 διά _ ὐπεσημηνάμην Ο" σὐμινηφοσ ῶν ὐ·ι·ι·ἑγραιμα ΟΦΛ 8 τῆσ _ μητροπόλεωσ Οῖν' ὶουστινιανου-
πόλεωσ Ον/Χ το τῆσ άπαμὲων _ ὲπαρχίασ Ο" ἄὶτανείνιϋ ΟΩΛ το/13 τῆα _ ὲκκλησίασ Ο"
κὶου ΟΦΛ 14 ει-πὲγραωα Οια τς γορτὐνου Ολ' ὴ _ ὲστὶ Ον μροπόλεωσ ἐστι Ον μητρο-
πόλεωσ Ο" τ8,κτο μπὲγραῳα Ον οο ὐάκννθοσ Ον μελισὶων Ον πόλεωσ Οελ
εο_:ε διά _ ὐπεσημηναμην Ο" ορἰσασ ὐτιὲγραινα Οθό 23 τῆσ _ νιιτρνπόλεωσ Ον' βηρντοῦ Θ°^
ες/οει άναθεματίσασ Ο" σὐμιμηφοσ ῶν καὶ αὐτοσ ἐν πάσι τοῖσ ἐνταῦθα όρισθεῖσι καὶ τοὐσ σὐτοὐσ άναθε-
ματίςων ῆγουν ΟνΛ ος καὶ τοὐσ Ο" τοὐσ τε Ον κοινωνικοὐσ Ον πλάνη αὐτῶν Ον
26 ὐπὲγραψα ΟΝΑ 27. 28 ροει: εςι. ςο οοὶὶ. Ο" ετ τῆσ _ πόλεωσ Ο" βερροίασ Οοο
βερροιαίων Ον 28 ὐπὲγραῳα Ο" ες τῆσ _ πόλεωσ Οιν' μαριάμμησ Ον τιιῖιινὶτιιιιιιἱιιν Λ
3ο όρίσας οιτι. Ον ὐπὲγραιμα Ο" ςι τοῦ _ ςικχῶν Ο" ςηκχίασ Ον Ζῖσὶιὶιιιι Λ ὐπὲΥΡαΨα Ο”
3: καλλόασ Ον καλλωνᾶσ Οια τῆσ _ ἐκκλησίασ Ο" ϋνὐρνησ Οθιθ ςς ὐπὲγραψα Ολ'
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λἦ 38 Ἄρχὲλαος ἐλέει θεοῦ επίσκοπος Τῆς Κωρνκεωτῶν πόλεως όρἰσας ῦττεσημηναμην: -
λθ 39 Χριστοφόρος ἐλέει θεοῦ ἑ·ιι·ἱοκο·ιτος Τὶορῳνρεῶνος ἐπαρχἱας Φοινἰκηε παρὰλον.„ _

αναθεμοαἰςων Σεβῆρον καὶ Τα αὐτοῦ ασεβἦ σνγγρόιμμα·ι·α, ἴὶἐτρον ·τὸν ποτὲ
Μ : α ι ι ι
ι

Π
ι

Ἱαῳ
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Αιιαμειας καὶ Ζωόραν και ·τονς κοινωνονς αὐτῶν καὶ Τοὺς ἐν Τῆι αὐτῶν πλόινηι
ἐπιμἑνοντας όρίσας ὑπεσημηναμην: -¬-

ιἶι πι κο. ει ἔχει καὶ δύο Σῦρων ῦιιογραφόις: -
πι ια 'Αλέξανδρος ὲλἐει θεοῦ ἐπἰσκοπος Βαρκουσῶν ·ῆ·τοι “ὶονσαινιανουπόλεως ἀνα-

θεμοαίςων Σεβῆρον καὶ Τα αὐτοῦ ἀσεβῆ συγγράμματα, Πέτρου ·ι·ὸν πιο-τὲ 'Απα-
μεἱας καὶ Ζωόραν καὶ Τοὺς κοινωνοὺς αὐτῶν καὶ τοὺς ἐν Τῆι αὐτῶν ιτλόινηι ἐπι-
μἐυοντας όρὶσας ῦιτεσημηνόιμην: -

ῖἦ 43 Εῦσταθιος ἐλέει θεοῦ επίσκοπος τῆς Τιβεριονπολιτῶν πόλεως όρὶσας ῦπεσημη-
νἀμην: _

ἦ 44 Ἄνασαασιος ὲλἐει θεοῦ ἐ·πίσκο·πος νήσου 'ὶωταβης όρἱσας ὐιτοσηνηνἀμηνἔ _
με 45 ΔὁμνΦ9 ἐλέει θεοῦ ἐ·πἱοκο·πος της Μαξιμιανουπολιτῶν πόλεως ὁρίσας ῦπεσημη·

νὰμην: _ 15
”“““”” ιι ε:νε' 46_ Πελαγιος ελεει θεοῦ επίσκοπος τῆς ὶἶαρνασἑων πόλεως ὁρίσας ῦπεσημηνόιμην: -
ὶ-ὶζ 47 “ὶωαννης ἐλέει θεοῦ ἑπίσκοπος (Ζωὀρων) Τῆς Τρἰαης Ποτλαισ-ι°ὶνΠ8 ἔ°ὶΤαΡΧἰα9

ὀρίσας ὑπἑγροικμα: -
Έ·ιι·ιφόινιος ἐλέει θεοῦ επίσκοπος 'Ηρακλεἰας ὀρίσας ὑπἐγραιμα: -Θ 48

μὶὶ -ιο
1 50 Αλέξανδρος (ἐλέει θεοῦ) ἑπἰσκοπος ·τῆς Κολωνἑων πόλεως ὁρίσας ῦπἐγραφα: -
να 5ι Εὐγένιος ἐλέει θεοῦ ἑπὶσκοπος ·ι·ῆς κα·ι·α Τίον αγίας ·ι·οῦ θεοῦ ἐκκλησἰαε ὁρὶσοα
_ ϋπἑγραψα: _
νβ 52 'Επιτῦγχανος ἐλέει θεοῦ ἐπἱσκοπος Τῆς κατὰ Γἐρμην αγίας ·ι·οῦ θεοῦ ἐκκλησὶας
__ ὁρἰσας ὑπἐγραψα: _ 2
νΥ 53 ,Ανδρέας ἐλέει θεοῦ ὲ·πίσκο·πος τῆς Πανιτῶν ἢαοι Θεοδοσιουπολιτῶν ἐκκλησὶοις

ὁρἱσας ὑπἐγραψα: _
δε 54 Εὑσἑβὶςα ἐλέει θεοῦ επίσκοπος Γὶαλαιας πόλεως ἀγἱοις ·ι·οῦ θεοῦ ἐκκλησἰας όρὶσνο

ῦπἑγραψα: -
ἦ 55 “Αστέριος ἐλέει θεοῦ ἑπὶσκοιιος της κατὰ ”Αμασ·ι·ριν ὰγιω·ι·ὰ·ι·ης ἐκκλησὶαΞ ὁΡὶσαΞ Β

υπεγραψα: _
νε 56 Θεόδωρος ἐλέει θεοῦ επίσκοπος της Γορδηνῶν πόλεως ὁρίσας ῦπἑγραῳα: -
ν3 57 ὶνὶοαθἱας ἐλέει θεοῦ επίσκοπος σῆς ἐν Κῦμηι αγίας ·ι·οῦ θεοῦ ἐκκλησἰας ὰναθεμααἱςων

Σεβῆρον καὶ Τα αὐτοῦ όισεβῆ συγγρόιμμοαα, ἴὶἐτρον ·ι·ὸν ποτὲ Ἄπαμεἰας καὶ
Ζωόραν καὶ τοὺς κοινωνικοὺς αῦ·ι·ῶν καὶ τοὐς ἐν ·ι··ῆι αὐτῶν πλἀνηι ἐ·τι·ιμἑνον·ι·ας ει
(ορὶσοις ῦπἑγραψα: _

Ο [= ιιεν]

1 κορυκεωτῶν Οε ῦπἐγραιμα Ο" 2 παραλὶου ΟεΛ 3 ·ι·ὰ _ σογγραμμοαα καὶ ΟΦΛ
3/4 ·ι·ὸν ·πο·ιὲ 'Απαμεὶας σιιι. ΟϋΛ 4 κοινωνικοῦσ 00 ὲν_·ιι·λὰνη οεν -τῇ πλανη αὐαῶν Οε
5 ὑπέγραψα Ον 6 ἔχει καὶ Οελ καὶ 'έχει Οεν 7 βαρκουκονσῶιι Ο" ὶονστιανον-
Ττόλεωσ Οθ Πιεὼιἱαιιαο σἱιιἱἰαὶἱε Λ 9 κοινωνικοὺσ Ο” ἐν -_ πλανη Οι" -τῇ πλανη αὐτῶν Ο0
ιο ὑπεγραψα Ο" ιι ·ι·ῆσ _ πὀλεωσ Ο" τιβεριονπὀλεωσ 0εΛ ῃχιε ὑπὲγραψα Ο"
13 ῦπέγραψα Ο" 14 ἠσ _·πόλεωσ Ο" μαξιμὶανονπόλεωσ Οε|\ 14/15 ῦπἐγραψα Ο"
16 ·ι·ῆσ _ πόλεωσ Ο” παρνασοῦ ΟΦΛ οπεγραψα Ο" 17 Ζοαναιιιιε Λ Ζωόρων Ρ. 28, 3ο οιιι. Ο
εο/οκ Κρατίας _ ὲπὶσκοπος οπι. Ο" 2: ἐλέει θεοῦ ειεὶεὶὶοὶ ·ιησ ίοιιι. Ον] _ πόλεωσ Ο"
κολωυείασ Ο”/Χ 22 τῆσ _ ὲκκλῃσὶασ Ο" ·ι·ίον Οε^ 24 ·τῆο _ ἐκκλησὶασ Ο" γἐρμησ Οελ

6 _ ἐκκλ ὶ Η2 ·ι·ησ _ ησ ασ Ο θεοδοσιονπόλεωσ Οελ 28 ὰΥὶα5 _ ἔκκλησίας οιιι. ΟεΛ 3ο ·ι·ῆσ _
ὲκκλησἱασ Ο" ἀμὰστριδοσ ΟΒΛ 33 -ι·ῆσ_ἐκκλ·ησὶασ ΟΜ κύμησ ΟΦΛ 33-35 ὰυαθεματηωυ _
ὲπιμἐνοντας οιτι. ΟΩΛ 35 κοινωνοῦσ Οε

ιο

Άβρὰμιος ἐλέει θεοῦ ἐ·πὶσκο·πος Κροαίας ὁρὶσας ῦπἑγραῳα: - 20

5
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ἦ 58 Ἱωαννης ἐλεει θεοῦ ἑπὶσκοπος τῆς; κατὰ ἴὶοδόιλειαν τὴν πόλιν ὰγἰοις τοῦ θεοῦ
ἐκκλησὶας διὰ τῆς όιναγνὼσεως τοῖς πεπραγμἐνοις ἐπιοτας ὁρίσοις ῦπἐγροιψοι: _

ἦ ςο 'Ιωαννης ἐλέει θεοῦ επίσκοπος τῆς κατα Μιδόιειον ὁιγιωτόιτης εκκλησίας ἀνα.
θεματἰἔων Σεβηρον καὶ τὰ αὐτοῦ ἐισεβῆ συγγράμματα, ὶιἐτρον τὸν ποτὲ 'Απα-
μεἱας καὶ Ζωόραν καὶ τοὺς κοινωυικοῦς αὐτῶν καὶ τοὺς ἐν τῆι αὐτῶν πλόινηι
ἐπιμἑνοντας ὸρὶσοις ῦπὲγραιμα: _

-ξ 6ο Παῦλος ἐλέει θεοῦ επίσκοπος πόλεως Στεκτορίου όρἰσας ῦπἑγραιμα: _
ῇ οι 'Ανδρέας ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς Πελτηνῶν πόλεως όιγἰας τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας

ὁρὶσας ῦπέγραιμα: _
ἦ 62 Θεόδωρος ἐλέει θεοῦ ἐπἱσκοπος τῆς Μηρινῶν όρὶσας ῦπἐγραιρα: _
ἶγ ος ἔχει καὶ ἄλλην ῦπογραφὴν μίαν Συραν: _
ξ-δ 64 Λεόντιος ἐλέει θεοῦ επίσκοπος τῆς Ἑλενοπολιτῶν ὁρίσας ῦπἑγραψα: _
Ξ 65 Μηνδις ἐλέει θεοῦ επίσκοπος Εῦδοξιόιδος διὰ τῆς ἀναγνὡσεως τοῖς πεπραγμένοις

ἐπιστὰς οῦμιμηφος γενόμενος ἐν πᾶσι τοῖς όρισθεῖσιν ῦττἑγραψα: _
ξ 66 'Ιωαννης ἐλέει θεοῦ επίσκοπος τῆς Καισαρέων ὁρὶσας ὑπἑγραῳα: _
ξἐ 67 'Ιωαννης ἐλέει θεοῦ επίσκοπος τῆς Τραιανουπὀλεως Φρυγίας ὶιοικατιανἦς ὁρίσας

ῦπέγραψα: _
ἦ 68 Στρατόνικος ἐλέει θεοῦ επίσκοπος τῆς Συἑδρων πόλεως διὰ τῆς ἀναγνὡσεως τοῖς

πεπραγμἐνοις ὲπιστὰς σῦμψηφος γενόμενος ἐν πᾶσι τοῖς ρηθεισιν ὑπἑγραψα: _
ἦ σο Κυριακός ἑλόιχιστος ἑπἰσκοπος τῆς Θεοδοσιουπολιτῶν πόλεως όρίσας ῦπὲγραιμα:_
δ 7ο Φλαβιανὸς ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς ἐν Κοτἑνοις ὰγιωτόιτης τοῦ θεοῦ εκκλησίας

ὁρίσας ὑπἐγραιμα: _ -
συ, Ι ~ Ο θ # Ψ Ν Β Ι _ |

||δα 7: Πέτρος ἐλέει θεου επισκοπος της Αμβλαδεων πολεως δια της αναγνωσεως τοις
πεπραγμἐνοις ἐπιστὰς σῦμψηφος γενόμενος ἐν πᾶσι τοῖς ρηθεῖσιν ῦπἐγραιμα: _

ἦι 72 Εῦστόιθιος ἐλέει θεοῦ ἑπίσκοπος της Τλωἑων πόλεως διὰ τῆς ἀναγνὼσεως τοῖς εε
πεπραγμἐνοις ἐπιστὰς σύμψηφος γει#όμενΦΞ ἐν 'πᾶσι ΤΟΪ9 βηθεῖσιν ῦπἐγραιμα: _

ἦ 73 Θεόδωρος ἐλέει θεοῦ επίσκοπος τῆς Κασατῶν πόλεως διὰ τῆς ὸιναγνὡσεως τοῖς
πεπραγμὲνοις ἐπιστὰς σῦμψηφοε γενόμενΟ9 ἔν πᾶσι τοις ρηθεῖσιν ῦπέγραψα: _

οδ 74 Ἑλλαδιος χἀριτι Χριστοῦ ἑπὶσκοπος τῆς κατὰ Πανἐμομ τεῖχος ὁιγἰας τοῦ θεοῦ
ἐκκλησίας διὰ τῆς ἀναγνώσεως τοῖς πεπραγμἑνοις ἐπιστὰς σὐμφηφος γενόμενος
ἐν πᾶσι τοῖς ρηθεῖσιν ῦπἑγραψα: _

οἔ 75 Θεόδοτος ἐλέει θεοῦ ἐπὶσκοπος Εὐροιἐων πόλεως τῆς Γὶαλαιᾶς τῶν 'Ηπεἰρων
ἐπαρχίας όρἱσας ῦπἐγραψα: _

ἄ 76 Μακεδόνιος ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος Τἦε Βροὶαὶινῶν 'Π'όλεω§ ὁρἰσαε θπἐγροιψαἱ ··
ἦ 77 Ζὼσιμος ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς “Αντανδρὲων πόλεως τῆς 'Ασιανῶν επαρχίας

Ο [= ειον]
ι/:.> τησ _ ἑκκλησἱασ Οι" ποδαλεὶασ Οείι 2 διὰ -- ὲπιστὰς οιιι. ΟΓΑ ς_6 τῆσ

κατὰ μηδόιειον _ ἐπιμἑνοντασ Ο" μηδαεὶου ΟΒΛ 7 ροετ ο οοὶὶ. Οι πόλεωο Οε οιιι. Ο"
8 Τῆσ _ ἐκκλησιασ Οιιν .πἑλ-Γησ οο^ ιι καὶ ἔχει Οι' σῦρου Ον ιο τῆς οιιι. Οθ
ἑλευουπὸλεωσ ΟεΛ 13/14 διὰ _ ὁρισθεῖσιν Ο" ὁρὶσασ ΟεΛ ις τῆσ καισαρὲων Ο" καισαρεὶασ
Ο=Λ 16 της ειιιι. Οε καποπιανῆσ Ο" 18/19 διὰ _ ρηθεῖσιυ Ο” ὁρίσασ ΟεΛ τῶν
πεπραγμένων Ο” εο τησ -_ πὁλεωσ Ο" θεοδοσιονπόλεωσ Οιι οι φαβιαυὸσ Ον τησ [τοῖσ
Ον] _ κοτἐννοισ _ ὲκκλησὶασ Ο" κοτἑνων ΟΩΛ ὰγιωτὰιοισ Ο* 23/24 διὰ _- ρηθεὶσιν Ο" όρίσασ ΟεΛ
ες. εὀ οιτι. Λ τις πλοὲων Οι" 25/26 διὰ- θὶιθεῖσὶν Ο" ὁΡὶσασ Οθ 27. 28 οιιι. Οι
27 κασσατῶν Οε Ο‹ιι·ἰεεοι·ιιι·ιι Λ 27/28 διὰ _ ρηθεῖσιν ΟΠ ὁρὶσασ ΟΦΛ εο ἑλλόιδιοσ Ο" παλλὸιδιοσ Ο"
χόιριτι χῦ Ο" οπι. Οθ|\ όιγίας τοῦ θεοῦ οιιι. Οὶὶ/ὶ 30/3Ι διὰ _ ρηθεῖσιιι ΟΜ' όρίσασ Οιὶ/\
35 τησ ὰττανδρἐων πόλεωσ Ο" ἀτπὰνδρου Ον Αιιιε‹ιπΖι·ιιε Λ ἀσινῶυ Οι

ιι

10

15

Ι. Ψ 61

θῦ

ΠΟ

35



Μ ΨΙΠ 1 τςο

118

αι
δθ

ιἶ

ςιθ

79

θο

πα 8ι

Τιβ 82
Ττγ 83

'ϊΐδ θα

Τι-ε θς

πς 86

ΤΓΞ 87

ΟΟΕΕΕΩΤΕΟ ΒΑΒΒΑΙΈΙΟΑ 5

διά τῆς άναγνὼσεως τοις πεπραγμἑνοις ἑπιοτάς αὐμψηφος γενόμενοῖ ἐν Τἴασι
τοῖς ὁρισθεισιν ὐπἑγραψα: _
Θεοδὼριτος ἐλἑει θεοῦ επίσκοπος τῆς 'Αλινδἐων πόλεως ὁρὶσας ὐπἐγραψαὶ _
Λνκῖνος ἑλάχιοπος ἐπἱσκοπος τῆς κατά Πάταρα άγὶας τοῦ θεοῦ ἐκκλ°ησἰα§ 'ὶῆῖ
Λυκίων ἐπαρχἱας διά τῆς ἀναγνῶσεως τοῖς πεπραγμἐνοις ἐπιοτάς καὶ άναθεματἰςων 5
Σεβῆρον καὶ τά άσεβῆ αὐτοῦ συγγράμματα καὶ Πἑτρον τον ποτὲ 'Απαμεἱας καὶ
Ζωόραν καὶ τοὐς κοινωνικοὐς αὐτῶν καὶ τοὐς ἐν τῆι αὐτῶν πλάνῆι ὲπιμἑνῦνΐαἕ
ὐπἑγραψα: _
Παῦλος ἐλέει θεοῦ ἑπἰσκοπος τῆς Οὶνοανδἑων πόλεως ὰγιωτά-ιΠ§ ἐκκλὶισὶαῖ Τῆε
Λυκἱων επαρχίας διά τῆς άναγνὼσεως τοις πεπραγμὲνοις ἐπιστάς καὶ άναθεματ 1"
τὶςων Σεβῆρον καὶ τά άαεβῆ αὐτοῦ συγγράμματα καὶ Πἑτρον τόν ποτὲ Ἄπαὶ-ὶ°ὲὶα§
καὶ Ζωόραν καὶ τοὐς κοινωνικοὐς αὐτῶν καὶ τοὐς ἐν τῆι αὐτῶν πλάνῆι ἐπιι$ἐ'>ὶΟν“ΐϋ§
ὐπἑγραψα: _
Παντολἑων ἐλέει θεοῦ ἐπἱσκοπος τῆς 'ὶουλιουπολιτῶν πόλεως τῆ5 Γαλαλὥν
ἐΤὶ'αΡΧἰαΞ διὰ Τἦε άναγνῶσεως τοῖς πεπραγμἐνοις ἐπιστάς σὐμΨΤὶΦΟ§ Υενὁμενοε 16
ἐν πᾶσι τοῖς όρισθεῖσιν ὐπὲγραψα: _.
Κὶ-ὶθὶακὸθ ἐλέει θεοῦ ἐπὶσκοπος τῆς Σοφηνῆς ἐπαρχὶας όρἰσας ὐπὲγραψαῖ _° ¦
ΜαΡΤὑΡὶοΞ ἐλέει θεοῦ ἐπὶσκοπος τῆς Βαρατἑων πόλεως τῆς /ὶυκαὐνων ὲπαθχἑαἶ
δὶὰ Τηθ άναγνὼσεως τοῖς πεπραγμἑνοις ἐπιστάς αὐμψῆΦ05 Υενὸμενοῖ ἐν παω
ΤΟΪΞ όρισθεῖσιν ὐπὲγραψα: _ 20
Δὶ®νὐσὶοΞ ἐλέει θεοῦ επίσκοπος τῆς Εὐκαρπἑων πόλεως άγιω°ι°άΤη5 ἑκκλθσἰαΐ εὶὰ
Τηῖ άναγνὡσεως τοῖς πεπραγμἑνοις ἐπιστάς καὶ άναθεματηων Σεβῆθον καὶ Τὰ
αὐτοῦ συγγράμματα καὶ Πἑτρον τὸν ποτὲ Ἄπαμεἰας καὶ τοὐς σνμπλεκομὲνθνἶ
αὐτοῖς καὶ τοὐς ακολουθοῦντας αὐτοῖς, οὐ μῆν άλλά καὶ Ζωόραν καὶ τοὐς κοινΦνὶΚΘὺΞ
αὐτῶν καὶ τοὐς ἐν τῆι αὐτῆι πλάνηι ἐπιμἐνοντας ὐπἑγραψα: -· 25
Ἑπιῳάνιος ἐλἑει θεοῦ επίσκοπος τῆς ἐν Πιτανηι άγἰας τοῦ θεοῦ ὲκκλῆσἰαε διὰ “ὶῆΰ
άναγνὡσεως τοῖς πεπραγμἐνοις ἑπιστας καὶ άναθεματηων Σεβῆρον καὶ τά αὐτοῦ
άσεβῆ συγγράμματα καὶ Πὲτρον τον ποτὲ Ἄπαμεὶας καὶ Ζωόραν καὶ τοὐς κοι-
νωνοὐς αὐτῶν καὶ τοὐς ἐν τῆι αὐτῶν πλάνηι ἐπιμἑνοντας ὐπἐγραψαι τ·
Μάρκελλος ἐλέει θεοῦ ἑπὶσκοπος τῆς 'Ανεατῶν πόλεως επαρχίας τἦἐ Ἄσἰαἰ Βὶ-ὰ 80
”ὶ”ῆ§ ἀναγνωσεως τοῖς πεπραγμἐνοις ἐπιστάς καὶ άναθεματηων Σεβῆρον Καὶ Τὰ
αὐτοῦ όισεβῆ συγγράμματα καὶ Πἑτρον τὸν ποτὲ 'Απαμεὶας καὶ Ζωόραν καὶ τοὐΞ
κθὶ'κ'ω'-·'0ὺΞ αὐτῶν καὶ τοὐς ἐν τῆι αὐτῶν πλανηι ἐπιμἐνοντας ὐπἐγραψαὶ ττ
Τρὐφων χάριτι τοῦ δεσπότου θεοῦ επίσκοπος τῆς Κολβασἑων πόλεως, ὶὶ Νἰα
Τὶ-ὶ§ Παμφὐλων επαρχἰας ἐστὶ, διά τῆς άναγνωσεως τοῖς πεπραγμἑνοις ὲιτιστάς σὐι-ι· 35
ψηφος γενομενος ἐν πασι τοῖς όρισθεῖσιν ὐπἑγραψα: _

Ο [== ειον]
Ι|2 διά _ όρισθεῖσιν Ο" όρὶααο· Ον τι ἑλάχιοτος οτε. ΟΕΛ πατάραν Ο" 'Γῦυ

θεοῦ ΟΦ- Οθθ -ι_-ςι τῆσ λυκὶων _ ὲπιμἑιιοντασ Οι" ὀρὶσασ ΟΠΑ ο_τς οιιι Α 9 Οὶνϋ·
α'>'δΡἑων οθ 9·τ·Ξ2 άγιωτάτησ _ ἐπιμἐνοντασ Ο" ὁρὶσασ Ον τις ῖιιὶἰοροὶϋοιιιεε Λ λουλιουπολι-
τῶν Ον λουλιοπολιτ” Ο" 'ων πόλεως οιτι. Ου/Χ τςγὶτῦ Βια _ όριαθεῖαιν Ο” ὁρὶααα ΟΦ/\
17 οοφινῆσ Ο” σοφὶιιησ Οε Ξορὶιειισν Ανιιιειιέαε ρνὶιιωιι: Λ 18 τῆσ Βαρατἑων -_ ὲπαρχὶαο· Ο ἐν
Ρῦανα Λ ινιὶεο δια _ όρισθεῖσιν Ο" ὁρίσασ ΟεΛ οι ὰκαρπἐων Ο" αγιωτάτης ἑιςκλΐὶσὶαῖ
οιτι. Οθθ 21-¬25 διά _ ἐπιμἑνοντασ Ο" όρίσασ ΟΘΛ το τῆς _ εκκλησίας] Βοιτπιὶιοεπε Σμον-
οιιἱοο μνοιιἰιιείτιν Λ τοῦ θεοῦ οιιι. Ον εθ_2ο διά -_ ὐττἑγραψα Ον τς-"έγραψα όμοὶωσ Ο*
όρὶσασ ὐπἑγραψα ΟΠΑ 3ο τῆσ ἀνεατῶν _ άσὶασ Ο" ὰναἱων Ον 3ο_ς.τ δια _ ὐττἑγραυμα
Ον ὐπἑγραςμα όμοίωο· Ον σὐμῳηῳοσ ων καὶ αὐτὸσ [καὶ αὐτὸσ οιτι. Λ] ῦπεσημηνὰμην Οιιλ 34 χάριτι
_ θῦ Ο" οιιι. Οελ 3·ι{35 ἦ _ ἐστὶ Ο" τῆσ παμῳὐλ(ων) ὲτταρχἱασ Οελ ςςιςο δια _ ὀριαθεῖ-
σιν Ο" οιιτ. ΟΩΛ
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τἶι 88 Μαγνος ἐλέει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ άποκρισιάριος τοῦ άποστολικοῦ τῆς Θεουπο-
λιτῶν θρόνου καὶ τοῦ άγιωτάτου πατριάρχου Ἐιρραιμίου άκολουθῶν τοῖς πάλαι
καὶ νῦν ἐψηφισμένοις παρά τῶν άγὶων ἡμῶν πατέρων καὶ άρχιερἐων άναθεματίτων
Σεβῆρον καὶ τά αὶρετικά αὐτοῦ συγγράμματα καὶ Πέτρον τόν καὶ Ἑκδὶκιον καὶ

ν ι Βπρός γε Ζωόραν τόν τῆς τοὐτων άσεβείας άκόλουθον καὶ τοὺς τηι πλανηι τουτων
ἐνισταμένους ὐπέγραψα: _ -

τῇ 89 'Ηράκλειος ἐλέει θεοῦ διάκονος καὶ άποκρισιάριος τοῦ άποστολικοῦ τῆς Θεουπολι-
τῶν θρόνου καὶ τοῦ τα πάντα άγιωτάτου καὶ μακαριωτάτου πατριάρχου Ἑφραι-
μίου άκολουθῶν τοῖς πάλαι καὶ νῦν ἑιμηφισμένοις παρὰ τῶν άγἱων ἡμῶν πατέρων
καὶ άρχιερέων ὰναθεματίςων Σεβῆρον καὶ τά αἱρετικὰ αὐτοῦ συγγράμματα καὶ
Πέτρον τὸν καὶ Ἐκδὶκιον καὶ πρός γε Ζωόραν τὸν τῆς τοὺτων άσεβεὶας άκόλουθον
καὶ τοὺς τῆι πλόινηι τοὐτων ἐνιοταμένους ὺπέγραψα: _

ἶι 9ο Σαβῖνος ἐλέει θεοῦ διάκονος τῆς αγίας Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν 'Αναστάσεως
πληρῶν τὰς άποκρὶσεις Πέτρου τοῦ άγιωτάτου πατριάρχου 'ὶεροσολὐμων άκο-
λουθῶν τοῖς πάλαι καὶ νῦν ἐιμηφισμένοις παρα τῶν άγὶων ἡμῶν πατέρων καὶ ἀρχι-
ερἐων άναθεματἱςιων Σεβῆρον καὶ τά αὐτοῦ αὶρετικά συγγράμματα καὶ Πέτρου τόν
καὶ Ἐκδίκιον καὶ πρός γε Ζωόραν τὸν τῆς τοὐτων ἀσεβεἰας άκόλουθον καὶ τοὺς
τῆι πλόινηι τούτων ἐνισταμένους ὐπέγραψα: _

Έ οι Παῦλος ἐλέει θεοῦ ἑπίσκοπος τῆς Ναξίων πόλεως διὰ τῆς ἀυαγνώσεως τοῖς πεπραγ-
μένοις έπιστὰς σὐμψηφος γενόμενος ἐν πᾶσι τοῖς ὁρισθεῖσιν ὐπέγραιμοι: _

Ἐ ρε Μηνας ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς Καρπαθίων νήσου διὰ τῆς ἀναγνὡσεως τοῖς
πεπραγμένοις ἐπιστὰς σὐμψηφος γενόμενος ἐν πᾶσι τοις ὀρισθεισιν υπεγραῳα: _

_ ' “ ' “ ' Π ίων Σι νίων καὶ Ἄμουλγιτῶν πόλεων δια 1. -<ΞΥ 93 Θεοδωρος ελεει θεου έπισκοπος αρ φ
τῆς άναγνὡσεως τοῖς πεπραγμένοις ἐπιοτὰς σὐμιμηῳος γενόμενος έν πᾶσι τοῖς
όρισθεῖσιν ὐπέγραιμα: _

“Η διόιταξις Ίουστινιανοῦ βασιλέως κατὰ 'Ανθίμου Σεβἡρου Πέτρου καὶ Ζωόρα
Ἐν ονόματι τοῦ δεσπότου 'ὶησοῦ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν αὐτοκράτωρ Καῖσαρ

Φλ' "ὶουστινιανὸς 'Αλαμανικὸς Γοτθικὸς Φραγγικὸς Γερμανικὸς 'Αντικὸς “Αλανικὸς
Οὐανδαλικὸς “Αῳρικὸς εὐσεβἡς εὐτυχἡς ἔνδοξος νικητὴς τροπαιοῦχος ἀεισέβαστος αὐ-
Υουσ-Γοἶ Μηνᾶὶ ”π®ΠΡὶἀρΧὶ”ὶὶ- Πράγμα οὐκ ὅιηθες βασιλείαι καὶ ἡμεῖς πρόιττοντες ἐπὶ

Π Ι 68 οο στο ειιὶο ιιιιιιιοτο 42 [Ν]. ιιειτὶειιιι Ιοοτὶοιιοιπ, σιιτιιιι ιιοιι τοὶειιιι ιιιὶὶ'οι·ο.41 οκεειὶ: ὶιι Νοιιοὶ ειτμιτι 1 ΙΡ
αοςιιιτιρεὶ ως εεὶὶέὶοιιο Ξοὶιοοὶὶὶειιιει [ΝΠ == οοό. Μαιο. 179, Ν' = οοό. Ι.ιιιποιιὶ:. ΕΧΧΧ 4, Ν" = ιιοτεὶο Ι..οι:ὶιιιι
αιιοα ι.ιοοει.ὶ;ιιι· Αιιιτὶιοιιϋομιιι]

Ο [_ εε, ι· (ὶτιαο ει 26) νὶ, ΙΟ [ὶιιιὶο ει. 26]
2 εηφραιμὶον Οιιν^ 3 ὰηαΘςμαι·{3ω ΟΒΛ 5/6 αὶὶπῶν θῖῖὶο-Γα|.ὶἑνΟν0' Οοο 6 Καὶ

ὐπὲγραιμα Ο°Λ 8 τὰ πάντα _ μακαριωτόιτου Ο” άγιωτόιτου ΟΩΛ 8/9 εὐοραιμὶου ΟΜΆ
ρ_ι2 ὰκολουθῶυ _ ὲνιοταμέυουσ Ο” ἀκολοὐθωσ τῶ σνναποκρισιαρὶω μου μόιγνω ΟΩΛ ις_ι8 τοῖς
πάλαι _ ένιοταμένους] μάγνω καὶ ἡρακλείω ΟΩΛ 16 καὶ ἀναθεματὶςων Ο* 19/20 διά _
ἐπιστὰς οιτι. ΟεΛ εο γευόμενοσ Ο" γενόμευοσ καὶ αὐτὸσ ΟΘΛ ει/εε διὰ _ ἑπιστὰς οιπ. ΟΒΛ
εε γενόμευοσ Οι" ὥν καὶ αῇὁσ οε^ 23 Ἀμουλγιτῶν εοτὶρεὶ ἀμουλγἠτωυ Ον ἀβουλγἡτων Οι·
ὰμονλγιωυ -Τῶν οε^ 23/24 8ιὰ _ έπιστάς οιιι. Οε 24 γενόμενοσ Ο” ὡν καὶ αὐτὸσ Οϋἰι
26 ὶιιεοτ. Βιβλίον τρίτον τῶν πρακτικῶν τῆσ αγὶασ καὶ οὶκουμενικῆσ ε εν κωνοταντινουπόλει συνόδου Ι
Περὶ τῆς καθαιρὲσεως 'Ανθὶμου καὶ Σεβἡρου καὶ Πέτρου καὶ Ζωόρα καὶ τῶν λοιπῶν Ν 'ὶ·ὶ οιτι. Ι
ὶιι εὶιιο ααα. πρὸς μηνᾶν πατριόιρχῃυ Ι ε7_3ο πατριαρχηι] ό αὐτὸς βασιλεὺς Μηνᾶι τῶι ὰγιωτάτωι
καὶ μακαριωτατωι αρχιεπισκὀπωι καὶ οὶκουμενικῶι πατριάρχηι Ν 28 φλάβιοσ ΟΒΙΛ αὐγουστοσ Ὁ
ῳραγκικὸς Ε 28/ερ Γερμανικὸς _ Οὐανδαλικὸς οπι. ΟΒΝΙὉ 28 ἀ”ι-Γικὐε ο®^ 29 ”ΑΦΡικὐ5 Φιν- Ο"
ςο τῆι βασιλεὶαι Ν

Ιῦ

Ιῦ

'ἑθ
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τόν παρόντα έληλὐθαμεν νόμον. όσάκις γάρ ἡ τῶν ὶερέων ιμῆφος τινάς τῶν οὐκ άξίων
τῆς ὶερωσὐνης τῶν ἱερατικῶν κατεβίβασε θρόνων, όποῖον δὴ Νεστόριόν τε καὶ Εὐτνχῆ
Ἄρειόν τε καὶ Μακεδόνιον καὶ Εὐνόμιον καὶ άλλους δἡ τινας εἰς κακίαν οὐκ έλάττους
ἐκείνων, τοσαυτάκις ἡ βασιλεία σὐμιμηφος γέγονε τῆι τῶν ῖερέων αὐθεντίαι, ὥστε τά
θειότερά τε καὶ ανθρώπινα συνδραμόντα μίαν συμφωνίαν ταῖς όρθαῖς ποιἡσασθαι ιρἡφοις.
όποῖον δἡ τι καὶ ἔναγχος γενόμενον περὶ 'Άνθιμου ἴσμεν άπελαθέντα μὲν τοῦ τῆς βασιλὶ δος
ταὐτης πόλεως θρόνου παρά Ἄγαπητοῦ τοῦ τῆς όσίας καὶ άοιδίμου μνἡμης προέδρου
γεγονότος τῆς κατά τἡν πρεσβυτέραν 'Ρὡμην άγιωτάτης ἐκκλησίας οῖα τῶι κατά μη-
δένα τρόπον αὐτῶι προσἡκοντι παρά πάντας τοὺς εὐαγεῖς κανόνας έπεισπηδἡσαντα
θνννωὶν κοὶνθὶ δὲ Ψἠφωι τοῦ τε αὐτοῦ τῆς αγίας μνἡμης ἀνδρὸς πρότερον καὶ μὴν καὶ
Τἦε Ενταμθα γενομένης ὶερας συνόδου καταδεδικασμένον τε καὶ καθηιρημένον, διότι τῶν
οθθων ἀπεῳοὶΐα δΟΥμάτων καὶ οῖς πρότερον πολλαχόθεν έφαίνετο στέργων, ταῦτα
ὐστερον διαφόροις άπέφευγε περινοίαις, προσποιοὐμενος μὲν ταῖς τέσσαρσιν άγἰαις
σμνὸδομ ἀκολομθεῖμ. Τῆι τε τῶν τριακοσίων δέκα καὶ όκτὼ πατερων τῶν ἐν Νικαίαι
τηι τε των πεντἠκοντα καὶ ἑκατὸν τῶν έν ταὐτηι τῆι εὐδαίμονι πόλει τῆι τε τῶν έν Ἑφέσωι
τὸ πρῶτον συναχθέντων διακοσίων τῆι τε τῶν θεοφιλῶν ποαέρων τῶν έν Χαλκηδόνι
__ ι ιχλ, ου μην τοῖς τοὐτων δόγμασι κατακολουθῶν οῦτε τἡν ἡμετέραν ῳιλανθρωπίαν καὶ
Τὴν σνὶθςαΐἀβασὶν ῆν διὰ τἡν αὐτοῦ σωτηρίαν ἔσχομεν, προσδέξασθαι βουληθεὶς οὐδὲ
ἀῖῖοκὶιρῦξαι καὶ αὐτός τοὺς τῶν ἀσεβῶν δογμάτων άρχηγοὺς τοὺς ὐπὸ τῶν προτέρων
ὰὶίὶων έκβεβλημένους συνόδων, αλλ' οἰόμενος χρῆναι κατά ταὐτὸν καὶ έν ῖσωι τοὺς
καΐαδεδὶκανμἑμομε Τοὺς τε καταδικάσαντας άγειν. άπαξ γάρ ταῖς άλλοτρίαιΞ 'ῖἦῖ
ὰγὶω-ὶὰ”ὶ”ῖὶ§ ἔκκλησίας έννοίαις κατανδραποδισθεὶς καὶ τῶν όρθῶν ἡλλοτριωμένος δογ-
μάτων εὶκότως έπανελθεῖν εὶς τἡν αὐτῶν οὐκ ἴσχυσεν όρθότητα, καὶ ταῦτα παρ, ἡμῶν
κα · =' -"Ρ®”ῖΡαῖῖεὶΞ και ὁδηγηθεις πάσηι χρησαμένων σπουδῆι πρὸς τἡν σωτηρίαν τἡν
αὐτοῦ.

Διά ταῦτα τοίνυν άπαντα τἡν γενομένην ἐπ' αὐτῶι τῆς καθαιρέσεως ψῆφον παρά
Τῇΐ ὰγὶοθ συνόδου προφάσει τῆς τε οὐ θεμιτῆς οὐδὲ ὺπό τῶν άγίων κανόνων μαρτυρου-
μενηε Των ΉἹΞ βασιλίδος ταὐτης ὶερατικῶν θρὀνων άρπαγῆς καὶ τῆς άπό τῶν όρθῶν
Τε καὶ ἀλῖιθὥν δογμάτων ἐκτροπῆς κυρίαν ἡ ἡμετέρα τίθεται βασιλεία καὶ έπὶ τοὐτοις
τόν ' ·παροντα γράφει νομον. άπαγορεὐομεν δὲ αὐτῶι καὶ τῆς κατά τἡν εὐδαίμονα
'Πἶὐῖὶῖν 'πόλιν καὶ τῆς περιοικίδος αὐτῆς διατριβῆς καὶ πάσης ἑτέρας τῶν έπισἡμων
πολεων· θε®”ὶῖί3ον'ῖΕ5 ἔψί ἡσυχἰας είναι καὶ τοὐτοις στέργειν οῖς ἑαυτὸν άξίως ὐπἐθηκε,
Καὶ μήτε τισὶν έπικοινωνεῖν μἡτε έμβιβόηειν αὐτοὺς εὶς τἡν τῶν άπηγορευμἐνων δογμάτων
ίἶπὼλεὶαν· οὐ μὴν οὐδὲ τἡν δικαίως έξενεχθεῖσοιν κατά Σεβἡρου ῳῆφον τἡν έκ πάντων
ω ειπειν ° ~ ις των αρχιερατικων τε και πατριαρχικῶν μετά της μοναχικῆς συναινέσεως προ-
ελθοῦσαν θρόνων τὴν τὸν ὰναθεμοαισμὸν έπάγουσαν αὐτῶι βασιλικῆς έξω καταλιμ-
ιῖὰνομεν ἔπικνρὼσεω5. ός πρότερον παρὰ τοὺς ὶεροὺς θεσμοὐς καταλαβὼν τὸν θρόνον

Ο ῖ= πανι. 113. Ν [_ ιιιιειὶ
Ι ὶῳῶν 0""ΙΒ 2 τε οιιι. Ον 3 τινὰσ τοὐσ Οί' 4 τοσαυτάκις καὶ Ν

5 'Τε οὶμ- Ο" ποιἡσασθαι ΟεΝ ποιεῖσθαι ΟΜΎΙ13 7 καὶ αοιδίμου σπι. Οι 8 γενομένου Β
αΥὶω'ῖα'ῖ'ὶἹν Εκκλησία” Ο” 9 ἕινειοπηδἡσαντι Ο" τς περινοίασ Οι τέτρασιν ΟΝΝ 14 συνόδοις

οι·οπι. τριακοσίων δέκα ὀκτὼ ΟΙΚΟ ἶῖἦ ΟΠ ιό θεοφιλεστατωυ Ν ερ χρηυαι καὶ Ο
κατ αυτον Ολ' τοὐς] τοὐσ τε Ν' εὶειὶοἱὶ: Ν" 22_ρ. 124,15 ἐννοίαις _ τῶ τα Ιιιο οιιι. ΟΕ εοτὶ
ὶιειὶνοὶ ὶιιτοτ έ ὶν ' 'κε ων οτ συναρσεως ρ. ι3ι„ 39 22 έννοίαιο ΟΝΒ δοξαις ένισχημένος καὶ διά τῆς εκείνων
“πλὰνὶἹ§ 1 ἀλλοΐμὶωμἔνοο Οῖὶ 23 εὶσ τἡν αὐτῶν οὐκ ῖσχυσεν έπανελθεῖν όρθότητα Ον 24/25 τἡν

ι -· _ Β νοαυτου σριαν οθ των τε Ο' ταὐτησ Οῖὶῦδὶὶ ταὐτησ πόλεωσ Νθὶὶ 30/3χ τῇσ _τι·όλιυ ΟΝ
Την κατὰ _' πὀλὶν Ώ Ήθυ ἐπὶ “ῖῖὶσ εὐδαίὶ-ὶΟνΟ§ Ύαὐλὶιἰ 'ῖῖὀλεί-ΦΣ 1 31 τἡν περιοικὶδα ταὺτησ Β
ει · ιο ~ · - · ·ατριβην πασαν έτεραν Β 32 έφ ησυχιασ είναι ΟΠ)/\ έῳησυχὰσαὶ Ν ὲπἐθηκε Οε
33 είε Φιν- ΟΒΛ 35 συνέσεωσ Οι Νὶ

Β

10

ἶιῦ

20

25

θῦ

θῦ



κι οοκετιτντιο ινετικιιιιιιι Πι

τῆς Θεουπολιτῶν άγιωτάτης εκκλησίας οὐτω συνετάραξεν άπαντα, οῦτω μεοτά πε-
ποίηκε ταραχῆῖι ὡ§ κοινόν τινα καὶ άκὴρυκτον ταῖς άγιωτάταις έκκλησἰαις έμβαλεῖν
πρός άλλἡλας πόλεμον καὶ τοῦτο καὶ τοῖς πρὸ ἡμῶν οκἡτιτροις πρός αὐτὸν γεγράφθαι
ποικίλαις μὲν δογμάτων καὶ ἀπηλλοτριωμέναις τῆς ὀρθότητος περινοίαις τε καὶ βλασ-
φημίαις χρησάμενον, άπαντα δὲ συνταράξαντα καὶ μόνον τῶν τῆς έκατέρου τῶν αίρε- τι
σιαρχῶν πλάνης βδελυρῶν τε καὶ άνοσίων δογμάτων άντεχόμενον, Νεστορίου τε ῳαμέν
καὶ Εὐτυχοῦς καὶ τῶν ἑκατέρου τοὐτων καθηγεμόνων έξ έναντίας μέν πως είναι δοκοὐντων
άλλὴλοις, πρός έν δὲ τέλος τῆς άσεβείας έπειγομένων, καὶ τοὺς έκείνων χαρακτηριστικοὺς
ἐντυπωσάμενον λόγους. δὐο γὰρ όντων εναντίων άλλἡλοις δογμάτων, ῶν ἑκάτερον
ὁμοίως εἰς ικὶ ν άπὼλειαν " ει τοῦ τε Νεστο ίου τοῦ τε Εὐτυ οῦ καθάπε είποντε ινι χ δι ρ δ.
ἔφθημεν, άπερ ἐκ τῶν Ἄρειανικῶν καὶ Ἄπολιναρίου συνέστη μιασμόιτων, αὐτός τι παρα-
δοξον παθὼν ὁμοίως εὶς ἑκάτερον έμπέπτωκε καὶ πῆι μέν τοῦτο, πῆι δὲ ἐκεῖνο πρεσβεὐων
κοινόν ἔδοξε δοχεῖον ἑαυτόν τε καὶ τοὺς ἑαυτοῦ λόγους τῶν τηλικοὺτων πλημμελημάτων

” " ' ὶ αὐτὸ ὐπὸ τὸν εὶρημένον άναθεματισμόν δν άπαν τὸ πα- Μ νιιι ιιςιι
Ξῦ

καταοτησαι. εστω τοινυν κα ς ,
τριαρχικόν τε καὶ ίερατικὸν καὶ μοναχικὸν τῆς ὴμετέρας πολιτείας ὡς εἰπεῖν σχῆμα δικαίως
ἐπὴγαγεν αὐτῶι, τῆς μὲν θεουπολιτῶν ἐκβεβλημένος, διότιπερ αὐτὸν ὁ κατ' ἐκείνην ἀπε-
σείσατο θρόνος οία μηδὲ τὴν ἀρχὴν ὁρθῶς αὐτῆς έπειλημμένον, άλλ' έτι ςῶντός τε καὶ ἐν
ταῖς άγιωτάταις ἐκκλησίαις άνακηρυττομένου τοῦ πρὸ αὐτοῦ τὴν ὶερωσὐνην ἑσχηκότος,
παρά δέ τοῦ μετ' αὐτὸν τῆς ὶερωσὐνης έκπεπτωκότος, οὐ στάντα δὲ μέχρι τοὐτου μόνον,
άλλ' ῆδη καὶ ὺπὸ κοινὸν ἀναθεματισμὸν τῆς όρθοδόξου καὶ καθολικης έκκλησίας γενομενον ντι
καὶ πολλῶν ὴμῖν βιβλίων βλασφἡμων τε καὶ ἀπηγορευμένων έμπλἡσαντα τὸ πολίτευμα.
ῶστε καὶ άπαγορεὐομεν άπασι τῶν αὐτοῦ τι κεκτῆσθαι βιβλίων καὶ ὥσπερ οὐκ ἔξεστι τά
Νεστορίου γράφειν ἡ κεκτῆσθαι βιβλία, διότι τοῖς πρὸ ἡμῶν αὐτοκράτορσιν εν ταῖς ἑαυ-
τῶν διατόιξεσιν ἔδοξε τοῖς παρὰ Πορφυρίου κατά Χριστιανων είρημένοις όμοια καθεοπαναι, ι: Ι ι. ιι ρ

_. Θ › Ν Οτοοὐτω μἡτε τά Σεβἡ ρωι ρηθέντα τε καὶ γραωἑντα μενέτω παρά τινι Χριστιανωι, αλλ εστω
βέβηλα καὶ άλλότρια τῆς καθολικῆς εκκλησίας πυρί τε φλεγέσθω παρὰ τῶν κεκτημένων,
εί μὴ βοὐλονται κινδυνεὐειν οἱ ταῦτα ηοντες, γραφέσθω τε παρὰ μηδενὸς τὸ λοιπὸν μηδὲ
τῶν εὶς κάλλος μηδὲ τῶν είς τάχος γραφόντων μηδὲ άλλου τινὸς τῶν πάντων, εὶδότος ως

'” ιιἀποκοπὴ χειρὸς ἔοται τοῖς τὰ ἐκείνου γρόιῳουσιν ὴ ποινἡ. οὐδὲ γάρ βουλόμεθα καὶ τωι 2
λειπομένωι χρόνωι τὴν ἐξ εκείνων ἐπισὐρεσθαι βλασφημίαν. ὁμοίως δε δη και τουτον
παντοίως άπαγορεὐομεν τῆς βασιλίδος ὲπιβαίνειν πόλεως ὴ τῆς περιοικίδος αὐτῆς άλλης
τε τῶν έπισημοτέρων τινός, άλλὶ έν ὲρημίαι τινὶ καὶ ἡσυχίαι καθῆσθαι καὶ μὴ διαφθείρειν
ἑτέρους μηδὲ εἰς βλασφημίαν αὐτοὺς προάγειν μηδὲ άεί τι καινὸν ἐξευρίσκειν κατά τῶν
αληθῶν δογμάτων, δι' οὐ πάλιν ὴμῖν συνταράξαι τὰς άγιωτάτας εκκλησίας σπεὐσειεν.

Οὐ μὴν οὐδὲ Πἑτρον τὸν 'Απαμείας γενόμενον ἐπίσκοπον καὶ άμα μὲν καθηιρημένον,
άμα δὲ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς εφ' οὶς Σεβῆρος ὐπὸ τὸ εὶρημένον άνόιθεμα γενὀμενον ἡ βασιλεία προ-
σίεται, άλλ' ἔοτω κὐρια καὶ τά κατ' αὐτοῦ ιμηφισθέντα καὶ ὐπὸ τὸν κοινόν ὰχθεὶς αναθεμα-
τισμὸν ὐπ' αὐτὸν τετάχθω, τῆς τῶν άγιωτάτων άρχιερέων προελθοὐσης επ' αὐτοῖς

Ο [= ειοτνὶ, ΙΠ, Ν [_ τρία]
ι/2 μεοτὰ πεποίηκε ΟιιεΙῖ)Νν μεταπεποίηκεν ΟΝΙΝΜ 3 γέγραπται Β 5 μὀιιων ΙΝΜ

τόν ΟῖΝί έκατἑρασ Π τῶν οιτι. Ι) 6 βδελλυρῶν Οε νι: εοὶοε, 13 ωαμὲν οιιι. Οε 7 εὶναί
ω Ν δοκοὐντων είναι Ι ο ένετυπώσαμεν Οι το ψυχὴν Οι' ψυχῆς Ι εὶπόντος Οι άπόντεα ΙΠ δ

τι 'Αρειανικῶν καὶ] άρειανῶν καὶ τῶν Ο°^ 12 εὶο ἕκάτερον ΟΌΝ ἑκοαἑροις Ι ιιι ὺπό τῶν
εὶρημένων Ον τς καὶε] τε καὶ Ο" ὡσ εὶπεῖν πολιτείασ Ον 16 μέν οῦν Ι ι6|ι7 άπο-
σείσατο Ο* 17 αὐτοῦ Π 3ῶντός τε] ςῶν τότε Ον Ιο έκπειιπωκότα ΒΝΙ εε τι οιιι. ἶί)
25 τε οιτι. ΟΠΣ 28 γραῳέντων Οι°Νί τῶν πάντων τινὸς Ν ςι τῆς τε Ν τῆοῖ
ΕΟ οιτι. ΟΝ 32 έν οιιι. Ι 35 Οὐ μὴν οιτι. Ον έτι-ίσκοπον γενόμενον ΟΠ 36 έπὶ Οί'
37 ταχθεὶα Ο°Λ 38 ἔοτω Οθλ αὐτῶι Ν"'Ι

Αοαι οοιινίὶἱοτιιιτι οεουιτιοτιίοοτυιο. Τοιτι. ΠΙ 16

Ι. Ψ 268

εε
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ψήφου κνρἰας διαμενοὐσης. οὐκ ὲφίεμεν δὲ οὐδὲ ὲκεἰνωι ταὐτην οὶκεῖν τὴν βασὶλὶδοι
ι νι ι ±'ῖιιι ιτολιν η την αυτης ττεριοικίδα ιἦ τινα τῶνοεμνοτἑρων, ἀλλ' ῶν ἠκολοὐθησε τῆι ττλανηι,

ὶειι ιι ι ι ι ρ τ Ιτουτων μιμεισθω και την διαιταν ὁιττωικισμενος οτι ττορρωτατω καὶ κατακρὐιττων εαυτον,
ὡς τοῖς γε τοιοὐτοις τὸ κρὐτττεσθαι μᾶλλον τοϋ φαίνεσθαι λὐσιτελἑστερον. ἀφανΕῖ§ μὲν
γὰρ δντες ἑαὐτοὐς καταβλαῳοὐσι μόνους, δημοσιεὐοντες δὲ τα ἑαυτῶν δόγματα ττολλοῖς ε
τῶν αφελεστἑρων ὰφορμὴν αιτωλεἱας τταρἐχουσιν, δττερ κατ' οὐδἐνα γἰνεσθαι τρὁτιον ἔν
Τῆι Χνὶυ-Πανὶκἦι του θεοῦ ττοὶμνηι καὶ τῶι ὀρθοδὀξωι λαῶι δίκαιον ἐστιν οὐδὲ παρὰ °ὶ°ῆ9
βασιλείας σὐγχωροὐμενον.

Ἑττειδὴ δὲ καὶ Ζωὀραν ἠξίωσαν ὅλως ὐττὸ ἀναθεματιομὸν οὶ αεβααμιῶτατοι καὶ τα
δἱκαια κρὶνοντες ἐιτὶοκοιτοι τιοιὴσασθαι μικραν τινα τταρενθἠκην τῶν τοιούτων δντα κα- ιο
κῶν καὶ ἐν οῖς ὴτίμασται, το γοὐν ὅλως τὐχεῖν τινος εὐτιορὴσαντα μνήμης, ἔστω καὶ Ζω-
. Λ. ..ΟΡΘΕΞ ΤΠ9 ἹΤονΠΡα5 ταύτης μερἰδος, 'Ανθίμον τε καὶ Σεβἠρον καὶ Τῖἐτρον φαμἐν, τταρενθὴκη

Μ ΉΙΙ ιιςς τις εντελης καὶ ἐν τοις ὰνατεθεματιομἐνοις καὶ αὐτὸς τετὁτχθω, τῆς ῖερατικἢς αὐτὸν κατενεγ-
Κοὐσηεῖ ΨἠΦΘνι ἦν Κνρίαν καὶ αὐτὴν εφ' ἑαντιἦς οὐσαν κὐριωτέραν ἔτι μαλλον τι βασὶλεἰσ
ττοιει, και τουτον ἐξελαὐνουσα τῆς βασιλίδος ταὐτης πόλεως καὶ τῆς ταὐτης ττεριοικἰδος καὶ ιε
“Γην ΕΤΗ των ιτὀλεων οῖκησιν αὐτῶι παντοἱως ἀτταγορεὐονσα, ὥστε μετ' ἑκεἱνων μὁνων Φὶ-
κεῖν Τε καὶ βονλεὐεοθαι τῶν ἔμττοοσθεν ὴμῖν εὶρημένων, δμοια μὲν βλασῳημοὐντων, ὁὶ±ΦὶωΞ
δὲ περὶωρὶσμἑνων. εἰ δὲ τι καὶ ἕτερον τῆι τῶν ἀγιωτατῶν επισκόπων ττεριἑχεται ψή-
φωι τῆι τοὐς ττροειρημἐνους καθαιροὐσηι τε καὶ ἀναθεματιζοὐσηι, κὐριον δὴ καὶ τοῦτο τί-
θεμεν καὶ Τοῖῖ βασὶλὶκΘῖ9 ἡμῶν αὐτὸ νὀμοις ἐτιτκὐροὐμεν, ῶς αν εἰ παρὰ τῆς βασιλεἰας αὐτῆς 20
ττροελθὸν ἑτὐγχανεν. εἰ δέ τις αὐτῶν αλοίη τὸ λοιττὸν ττραττων τι τταρὰ τα διατετὐ-
ῖῖωμἐνα, ῖστω καὶ τοῖς ττολιτικοῖς ὐποττεσοὐμενος νομοις, οῖ τοὐς τὰς ἑλόιττοὐς τῶν ττοινῶν
ἐκ λ' Ι ·κ ὶνονῖαῖ Θἶ§ Μειςονς ἐμβαλλοὐσι τὰς αγανακτἠσεις. ατταγορεὐομεν δὲ καὶ τταντὶ τῶι
Τὴν καθ®λικῖιν ὲκκληαίαν του θεοὐ διαστταν ἐττιχειροὐντι εἴτε κατα τὴν Νεστορἱου τοῦ φρε-
νοβλαβοϋἔ ὑΨὴΥι°ισιν εἴτε κατα τὴν ανοητον Εὐτὐχοϋς τταραδοαιν εἴτε κατα τὴν ἶεβἡρῦν 26
βλασφηνὶαν τοῦ ταὐτα ἐκείνοις νοσἡσαντος εἴτε τῶν ἑκεἰνοις ακολουθοὐντων ταῖ5 ἀΥὶω”Γὰ-
τα ” λ ' ° · Ι ·ὶἶ εκκ ησὶω9 ”Γα9αΧα§ εμβαλλειν καὶ φθεγγεσθαὶ τι περὶ ττίστεως, ἀλλὰ θεσττἰςῦμεν ἕκα-
στον των τοιοὐτων τὴν ὴσυχὶαν ἔιγειν καὶ μηδὲ σνγκαλεῖν εὶς ἑαυτὸν τινας μὴτε ττροσιὸνταΞ

Ιτ ν 269 δὲὶΰσθαι ῖὶ ῖῖαραβαῖῖῖὶηεὶν θαρρεῖν ἢ τὴν ὶερὰν κοινωνίαν βντταίνειν καὶ ταὐΤΤι5 Μεῖαδὶδὀναὶ
Ήσὶν ἢ Τὰῖ ὰπῖιΥ®Ρενμἑνα5 διδασκαλίας ὐῳηγεῖαθαι ὶἢ ἐττὶ ταὐτης τῆς βασιλίδος ἡμῶν πό- 80
λ νι ι 8 κ ι ι ι ι Η. Ι

εωἴ 'Ί εφ ε”ΓεΡα§ι Θὶλλ νφορασθαι παντα κἰνδὐνον, εῖ τι τοιοῦτον ιτρὰξαιεν. απαγο-
Ρενομευ δε Καὶ 'πἄσὶ 'ῖοὐῖῦὶ-'Ξ ὐιτοδἑχεσθαι. ἀττελαὐνειν μὲν οὐν θεσττὶςομεν οτὐτ-Φὺ§ Τῶν

Έ , Σ πιω

υπ ωῃων ”ΤαΡϋΤΤΘὶ-ὶἐνων πόλεων, εἰδὀτας τὰς ττοινας τας ταῖς θεὶαις ἡμῶν ἢδτι ττερὶεχο-
' δμενναῖ ιϋΐὰἕεσὶνι αἴ'Π'ΕΡ καὶ 'Τὰ5 Οἰκἰας αὐτὰς ἐν αῖς τοιοὐτὀν τι ττραττεται καὶ τα χῶρἰα ἐξ

Ψ Ι | Ώ

ων 'ὶ“α§ απ0ΤΡοΦὰ§ Χορηγοὕνται, ταῖς ὁιγιωτἀταις ἐκκλησἱαις ιτροσκυροῦσι, τῶν μὲν κεκτη- νε
μἔνων ἀΦαὶ9Θὐνεναι, διοτι βλαβης αΐτια τοις ὰπλονοτἐροις γίνεται, ὐττὸ δὲ τας αγιωτὰτας
και ὀρθοδὀξοὐς εκκλησίας ταῦτα δικαίως ᾶγοὐσαι.

Ο [= ειοι·ν], ΙΒΙ Ν [Ε ῃῃα]
Ι ἐῳὶεὶὶαὶ ΟΜ" 1/2 τὴν _ πόλιν οὶκεῖν ΟΠ 2 σεμνοτἐρων ττὀλεων ΝΜΙ 4 το οιιτ Β

Ἑὰναφεῖσ Ο 6 ῖῖαρἑἔονσιν Β ο ἐπειδὴ Οι°Ν ἐπεὶ ΟΜΓΙὉ ιο ἑ·ιτὶο·κο·ιτον Οε τινα μικρὰν Ν
ιι ἀττορὴααντα ΟΜΕ τε ττἑτρου καὶ σενἠροὐ Οι' τς αναθεματισμοῖσ Β 15 σονεξελαὐνονσα Ν
16 αὐῖ-ὥὶ οῃὶ· 1 μόνον Ι 17 σὐμβοὐλεὐεσθαι ΟΜὉ βλαϋφημοὐντων ΟΜΎΙΠΝ βλασῳημοὐντων
ὅμοια δὲ καὶ παθὀντων ΟΒΛ τ8 δὲ ΟΜΉΒΝ δὲ καὶ Οε το/το τιθὲμεθα ος εο θεἰοις καὶ
βασὶλὶκοῖῖ Ο" ἡμῶν Οὶιι. ΟΜΌ εὶ οιτι. Ον 21 ττροελθὼν Ο" 21/22 διατεταγμἐνα Ν
22 πλοπτωκοῖσ Οῖ βασιλικοῖσ ΟεΛ -ι-οψε Ν δω. ΟΙΏΛ 23 ὲκκλίναντας Ν ἑκκλἰνοντεσ ΟἙὉΛ
ε ωι ι τ ·μβ οὐσι Ο 26 τον Ν οιτι. ΟΠ) κὰκεὶνοισ ΟΦ νοησαντοσ ΟΘΒΛ ὲκείνονσ Ον
28 Τὴν ΟΠΝ ΟΦ- Ι ἑαυτόν ΟΙΏΝΠ ταιιτὸ Ν", 30 ἡμῶν οιιτ. Οκ] Ξι τοιοίιτο Ν
3: τοὐτοισ Ον 34 τοιοὐτὀ Ν διαπραττεται ΟΠ 35 τροωὰσ Ν Π 36 αῖτιαι Ώ γὶνονται Π
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Ταῦτα ὐπὲρ τῆς κοινῆς εἰρἡνης τῶν ὰγιωτατων ἐκκλησιῶν νομοθετοὐμεν, ταῦτα
ὶρηιριςὀμεθα τοῖς τῶν αγίων πατερων κατακολουθοὐντες δὀγμασιν, ὅπως αν το ὶερατικὸν
απαν ὰταραχον ὴμῖν τοϋ λοιποὐ διαμἐνοι. οὐπερ ἐν εἰρῆνῆι φυλαττομὲνου καὶ το λοι-
πὸν ὴμῖν εὐθηνἡσει πολίτευμα τὴν ἄνωθεν ἕχον είρἠνην, ῆν πασιν ὁ μέγας θεὸς καὶ σωτὴρ
ῆμῶν ὐίησοὐς Χριστὸς ὁ τῆς τριαδος εὶς ὁ μονογενὴς τοὐ θεοὐ λογος κῆρὐττει τε καὶ χορηε ει
γεῖ τοῖς γνησίως αὐτὸν καὶ αληθῶς δοξατειν τε καὶ προσκυνεῖν ἠξιωμἐνοις. ἡ τοίνυν
σὴ μακαριὀτης τα ὀρθῶς ἡμῖν παρασταντα φυλαττἑτω καταπἑμπουσα ταὐτα δια θεο-
φιλῶν αὐτῆς γραμματων πᾶσι τοῖς ὐπ' αὐτὴν τεταγμἑνοις ὁσιωτατοις μητροπολίταις, ῶν
ἑκαστωι γενἠσεται ῳροντὶς ταῖς ὐπ” αὐτοὐς τεταγμἐναις αγιωταταις ἑκκλησίαις ταἶιτα ποι-
ῆσαι φανερα, ῶστε μηδἑνα τῶν παντων διαλαθεῖν τα τε τῆι ἀρχιερωσὐνηι δόξαντα τα τε ιο
ὐπὸ τῆς βασιλείας κεκυρωμἐνα.

“Η θεία ὐιτογραῳῆ· οινιμιτλε το ειειινιετ Ριειι ινινι.τοε .-ικιτοε εΑ:¬ισι·ιι Λο ιτιεειοιο-
ειεειιι-τε: ενιττεκ.

ΒΑΤΑ ΟΟΤΑνΟ ὶυνε Ανθ-ΨΒΤΑΒ ΟΟΝΒΤΑΝΤΙΝΟΡΟΕΙ ΡΟΒΤ ΟΟΝ8ν1.ΑΤ, ΒΕΕΪΕΞΑΠΙ νίίίἶὶ ΟΣΑ- £ὶ.6 ὶὶι ΛΙΙΒ
ιι. 536ΚΙΞΞΙΜΙ

Μετὰ τὴν ὐπατείαν Φλ” Βελισσαρίου τοϋ ἐνδοξοτὰτου προ δεκατριῶν Καλανδῶν ξ1ὶξΠ·1ι6Π631.
”Οκτωβρίων, [χρόνων] πεντεκαιδεκατης ὶνδικτιῶνος, ἐν κολωνείαι Αὶλίαι μητροπὸλει τῆι ει το ιιι

ς ε ιι 536καὶ “ίεροσολὐμοις ΩΡ
προκαθημἐνου τοῦ αγιωτατου καὶ μακαριωτἀτου αρχιεπισκόπου καὶ πατριάρχου

Πέτρου ἐν τῶι σηκρἠτωι τοϋ εὐαγοῦς ἐπισκοπείου τῆς αὐτῶν μακαριὸτητος, συνεδρευον- το
των δὲ τῆι αὐτῶν αρχιερωσὐνηι καὶ τῶν ὀσιωτατων ἐπισκόπων τῆς κατὰ ὶἶαλαιστἰνας
τρεῖς ὐπὸ τοὐς αγίους τελοὐσῆς τοπους εὐαγεστατης συνόδου

Ἑλισσαῖος διακονος καὶ νοταριος τοὐ αὐτοὐ ὁιγιωτατου πατριάρχου εἰς μέσον παρελ-
θὼν εἶπεν· Εὐσεβοϋς καταπεμφθἑντος νόμου τῆι ὐμετἐραι μακαριὁτητι πρὸς ἀσῳαλειαν,
σὐν θεῶι λὲγειν, τυγχόινοντος τῶν αγιωτατων ἑκκλησιῶν καὶ τῆς νὐν κρατοὐσης σὐν θεῶι εε
καταστάσεως, ὰποδοθείσῆς δὲ τοῖς αγιωτἀτοις ὐμῖν καὶ ὁσίας ἐπιοτολῆς του ὰγιωτατου
πατριάρχου τῆς βασιλευοὐσης πόλεως Μηνα τὴν αὐτὴν φεροὐσης ὐπὀθεσιν, ῶν ἑκατερον
διεκὸμισαν οἱ θεοσεβἑστατοι μοναχοὶ τῆς καθ' ἡμᾶς εὐαγεστατης ἑρἠμου, οίπερ ἐπὶ τῆς
βασιλἱδος γεγὀνασι πόλεως τῆς ὲκκλ·ησιαστικἦ5 καΤασ“ΓἀσΕωΞ χάριν, ἐπἐτρειρεν ἡ ὐμετἑρα
μακαριὁτης εὶς ταὐτὀν με τὴν εὐαγῆ προσκαλἐσασθαι σὐνοδον, ὡς αν καταφανῆ καὶ τῆι ιιο
αὐτῶν γένηται ὁσιὀτητι τα εὐσεβῶς νενομοθετημἑνα τῶι κρατίστωι καὶ θεοῳυλακτωι
ἡμῶν βασιλει, ἐπεσταλμἐνα δὲ καὶ παρὰ τον μνῖιι-ὶονενθἑντοε ὁιγιωτόττου πατριαρχου τῆς
βασιλίδος πολεως. ἐπεὶ οὐν παρεστι τῆι ὐμετἐραι μακαριὀτητι ἡ εὐαγῆς σὐνοδος,
προσεδρεὐουσι δὲ τῶι εὐαγεῖ ἐπισκοπείωι τῆς ὐμετἑρας αρχιερωσὐνης καὶ οὶ θεοφιλἐστατοι
ἀρχιμανδρῖται καὶ μοναχοί παρεῖναι ἐξαιτοὐντες τῆι τῶν εὶρημένων ἐμφανείαι, τί τῆι ὐμε- εε
τἐραι μακαριὀτητι καὶ τῆι εὐαγεῖ συνὁδωι δοκεῖ;

Ο [= ειοι·ν], Ι, Β (ιιεαιιο ειὸ ιο), Ν [= τιιὶει; ιιεαμο ιια ιι]
τι ἡμῶν ΟΥΙ απασιν Ν 7 ὴμῖν οιτι. Ο°|\ ῳυλαττὲτω ΟΙΏΛ ῳυλαττἐτω τε καὶ εὶς

ἔργον αγἑτω Ν αὐτὰ Ν 8 αὐτὸν Οι' το ὁιπἀντων Ὁ τα. 13 οιιι. ΝΙ τα--15 Ετιιιὶιιει
οτιι. ΟΜΕ 1: εειτιοιετ Ο" ιο/13 ιιιεειοιοεειεειιιιε Ο" ι·ι:Ιἱ¿ιἰο.:ἰ.<:.εἰιιιο Λ 14/τς οιιτ. Έ
ικ, διατα Οι' οοτλοο Ο" οοκετλκτικνοει Ον ιοκενωτ' Ο" ντιι Ον ννκι Οι 14/15 οι.Λ-
ιτιεοιινιι ΟΙ το ίιιεοτ. πεπραγμένα ἐν ὶεροσολὐμοις παρὰ πίτρω ὰρχιεπισκὀπω κατὰ ανθίμου ἐν οῖς
ἐμπεῳανισται καὶ τα ἐν κωνσταντινουπὀλει παρὰ μηνα πατριάρχου κατὰ του αὐτοὐ πραχθἐντα ἐν τετρασι
πραξειδίοις ῶντινων ἑνταγἑντων καὶ αὐτὸς πέτρος ίεροαολὐιιων τὴν καὶ αὐτοῦ ιρῆφον ἑποιἠσα-το° καὶ ἐν
τοὐτοις δὲ τινα κατα σεβἠρου εὶσί Ι ῳλαβίου Ο°Ι^ βελισαρίου ΟΠΑ ιγ χρόνων νιιι-Ϊ
οο σεκρἑτω Ον αὐτοϋ ΟΠΑ οι αὐτοὐ ΟΩΙΛ 25 νῦν ῖ εὐ Ο 26 τῆσ ὁσίασ Ο"
27 πολεως οιτι. ΟΠ το ἐπἑτρεπεν Ο 3ο προκαλἐσασθαι Οῖ κοπαφανεῖ Ολ' 33 βασι-
λευοὐσησ Ον 35 μοναχοὶ ΟΠΠ οι ὁσιώτατοι μοναχοὶ Ον 36 εὐαγεστατη ΟΠΙ εὐαγεστατω Ο^
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48 'Ο αγιωτατος καὶ μακαριῶτατος πατριόιρχτις καὶ ῆ εὐαγἡς σὐνοδος εἶπε· Προσκα-
Εν 277 λείσθωσαν οἱ θεοφιλἑστατοι όιρχιμανδρῖται καὶ μοναχοί.

Ελισσαῖος διακονος καὶ νοτὰριος ἐν μὲσωι κοτταστὁο εἶπε· κατά ”Τίὶ'·' κἐλενσὶυ Τηῖ
υμετερας μακαριότῆτος παρεισιν οὶ θεοσεβἐοτατοι όιρχιμανδρῖται καὶ μοναχοί-

46 (Ο αγιὡτατος καὶ μακαριὼτατος πατριαρχῆς καὶ ἡ εὐαγῆς σὐνΘδΟ§ Εὶῖῖε' Κνπὰ Τὴν 6
Μ ν11Ι ιιεο πρώτην τόιξιν ὁ πανευσεβῆς νόμος τοὐ κρατίστου καὶ θεοφυλόικτου ἡμῶν βασὶλἑωῖ ἹΤΡΘ·

σφόρως ἀναγινωσκἑσθω καὶ ἡγείσθω τῶν πραττομἑνων.
48 Καὶ ἀνεγνὼσθῆ ό αὐτὸς θεῖος νόμος δια Ἑλισσαίου τοϋ θεοσεβεστόιτου διακόνου καὶ

νοταρίου καὶ προλαμπει τῶν πραττομἐνων ἐπὶ λέξεως οὐτως ἔχων ὼὅ πβοἴἐγβαπλαὶ·
47 *Ο ὰγιὼτατος καὶ μακαριῶτατος πατριάρχης καὶ ἡ εὐαγὴς σὐνῦδοῖ εἶπεν” Ἄναῃνω- 1"

σκἐσθω καὶ τα όσια γραμματα τοῦ όιγιωτόιτου πατριόιρχου τῆς βνισὶλενῦνσῖιἱ 'πὸλεωῖ
Μηνδι.

Καὶ μεταχειρισαμενος ταῦτα ὁ μνημονευθεὶς θεοσεβἐστατος διακονος καὶ νοταριος
Ἑλισσαῖος όινἑγνω καὶ ἐγγὲγραπται τοῖς πεπραγμενοις ἐπὶ λέξεως οὐτως ἔχοντα

48 Τῶι τα παντα θεοφιλεοτόιτωι καὶ ὁσιωτόιτωι ὰδελφῶι καὶ συλλειτουργῶι Γίἑτρωι τε
Μηνδις ἐν κυρίωι χαίρειν. Τῶν καθ' ὐμἄς θεοεριλῶν ἀνδρῶν καὶ μόνον μνημονεὐοντες
ευφραινόμεθα. οῖδε γαρ καὶ χωρὶς τῆς κατὰ πρόσωπον ἐντεὐξεως ςμυχἡν ἐπιτἑρπειν ἡ
προς αὐτοὐς δι' ὲπιοτολῶν ομιλία. κατ' αὐτὸ οὐν καὶ μόνον νυν τὸ κινηθῆναί με πρὸς
Τὸ Υβὰφεὶν ἐξ αὐ'ὶ'ῆ§ τῆς ἐπὶ το προσειπεῖν ὐμας ροπῆς ἐτἑρφθτιν ὡΞ ἐπὶ ῖῖαυΐὶ πλοὐΐωὶ·

Οενὶ- Ιι 3 ι-ὶνιυον γὰρ ἐκκενωθὲν όνομα σοι, ὥστε καὶ μὴ παρόντος, ἀλλὰ καὶ μἡκοθεν ὕν°ιὉΞ σνν· 20
αισθανὸμεθα τῆς εὐωδίας. τἡν ὐπερβολἡν τῶν ὐμετἑρων τρόπων κατ' αὐτὸ τῆς καρδίας
μου μεσον ἐθἐμην- εὐφροσὐνηε πληροὐμερα .τῶν ὑμε-γἐρων -Π-λεονεκτῆμόιτων ἀκοὐοντες τας
ἀβεΐὰῖ- λὁΥΟ§ “ι'ἦ5 σῆς θεοφιλείας πολὐς καθ” ἡμέραν. τα ἐν ὐμῖν κατορθὼι-ὶνιῖα 'πολλοὶ
νὲν διηγοὐνται, ἐξαιρἐτως δὲ ὁ κοινός αδελφός, μᾶλλον δὲ εἰπεῖν, ὁ κοινός ΕνεΡΥἑ“ι'ΠΞ ὁ θεο·
φὶλἑν”ι'α“ιὉΞ πρενβὐτερος Εὐσἐβιος. αλἡθειαν ἐρῶ καὶ οὐ ὶμεὐδομαι. πολὐΞ 'ι'ι'αν"ὶ'Οίω§ 25
και συνεχῖὶἱ ὁ ῖὶειυὶ ννῶν λόγος, μαλιστα παρα τῆς αὐτοῦ ὁσιόττιτος. ὁ§ ὴεὲωῖ δὶῖὶἶῆεῖΐαὶ
“τὰ καθ, νι-ὶα§ι 635 πίστις ὀρθἡ, ἄμεμπτος βίος, πραότῆς πολλἡ καὶ όιπλῶς εἰπεῖν πδις ὁ χορός
τῶν όιρετῶν ἐν ὐμῖν ἑδόθη παρα θεοῦ, ῶστε καὶ τον 'ὶακῶβου δἐξασθαι θρόνον καὶ φὐλακα
Υεὶίἑσθαὶ “ί'ῆ§ ὁρθοδὁξου πίστεως. τοιγαρουν καὶ Σεβῆ ρον ὡς βλὰσφτιμθν ὁ ιἶίι-ιἑΐειῦοῖ θιυὸ·
νος κατηγωνίσατο. τῶν μετὰ ταυτα καρπῶν ἡ σἡ παρἑσχεν ἡμῖν όσιότης τα σπέρματα· αι
ΥεΥὸννινεν ὑμῖν ἐπὶ Σεβἡρωι σὐμὶρηῳοι. πἐιρῆνε τοὐτωι καὶ Πετρος παρόμοιος, ός εὶ καὶ παρ'
ἔτειῦων ιιδιι Καθιιιρητο, τῆς αὐτῆς ἑκεὶνωι καὶ παρ' ἡμῶν τετὐχηκε κατακρίσεως. εὶς τἡν
όμοἱαν ἑαλωσαν "Ανθιμός τε καὶ Ζωόρας ἑμπεπτωκοτες πλόινην· ίσης καὶ τοὐτων ἑκόιτερος
ῆξίωται της ποινἡς. κεκοινωνἡκασιν ἡμῖν ἐῳ' όὶπασι τοὐτοις οί τε ἐκ τῆς πρεσβυτἐρας
παραγενομενοι 'Ρώμης καὶ όσοι τῆς εὐαγοῦς ἡμῶν ἑνεδἡμουν συνόδου. σπουδτιν αγρυ- εε
πνον καὶ θεοοιλτι πρόνοιαν τοὐτοις απασι συνεισἡνεγκαν καὶ οἱ εὐλαβἐστατοι μοναχοὶ οἱ
ἐ Μ Ο | Ι Π'κ της υμετερας φιλοχριοτου χωρας τῆι βασιλίδι ἐνδτιμοῦντες πόλει. αὐτὰς τοίνυν ὐμῖν

Ο [= οοι·ν], Ι ·
1-3 Γὶροσκαλείσθωσαν -- είπε οιτι. Οι ι/2 Γίροσκαλεὶσθωσαν] εὶσίτωσαν Τ ιι μοναχοί]

μοναχοί· καὶ εὶσελθόντων αὐτῶν Ι 3 ἐλισσαῖος ό θεοῳιλἐστατος διακονος 1 εν -_ καταστὰς οιιι. Ξ
ςι ἔχων οὐτωσ Οε ιι του -πατριόιρχου οιπ. Ἑ 13 θεοφιλἑστατοσ Ι οιτι. Ο" τις ὲγγἐγραιττο Ον
τς ὶιιεοτ. ὲπιντολίι νιινα πατριάρχου κωνοταντινουπόλεωσ προς πἐτρον ἀρχιεπίακοπον ὶεροσολὐμων Ι
όσιωτατω καὶ θεοοιλεστατω 1 ιο ἡμασ Ο* 17 Υὰν ονὶ- ΟΙ ἑνταξεωσ Οι 18 νῦν -
με Ον" τό κινηθῆναι με νὐν ΟΪΙ 2ο σου ΟΝΑ καὶε οιιι. ΟΠΑ 22 μου ,:„Τ,_ Ον -ΐὸ Ι εεἑμεθα Ι
ἡμετἐρων Ο" σκ, ἑκδιηγοὐνται Ι εὶπεῖν οιιι. Ον το καὶ ΙΛ οιιι. Ο σο ός] ῆσ Οε
28 ἐν οιτι. Ι δια ὶακὼβου ΟΠ" εςιιςο θρόνος] λόγοσ Ον 33 ἑαλοσαν Οι -πλανη Οι· 35 ρὼμἡς
παραγενόμενοι Ι 36 θεοφιλεῖ Οι· συνεισὴνεγκασ Οῖ 37 αὐτόσ Οειῖ ἡμῖν Ο"
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τας ὲφί ὅιπασι τοὐτοις συστόισας τῶν ὐπομνημάτων ἀπεστάλκαμεν πράξεις. γίνεσθε
τοιγαροὕν ἐπὶ μὲν Σεβὴρωι τοῖς τε παρ” ὐμῶν αὐτῶν τοῖς τε ὐφ” ἡμῶν κεκριμἑνοις οὐμψηφοι,

ί 5 Π Π Ι θ ἰ Ι -σ ( | { Ρ-ϋ -{ ς ρω ςα Ε , _· ειτι δε ἶὶετρωι και Ζωοραι καὶ Ἄνθιμωι τοις υφ ημων τε αυθις και των αλλων ως ειπειν 1. ν εεο
. . ιι .. . ,άπάντων δεδοκιμασμἑνοις ακολουθῆσαι μὴ κατοκνἠσητε. και γαρ αν ειη διαφεροντως

ὐμὲτερον ΤΘΪΞ μὲν ἀρχὴν αὐτόθεν παρασχἐσθαι τῆ9 ἀῖῖαλλανῆς τῶν φαὐλων, τοῖς δὲ καν ιιι νιιι πετ-
εῖη δεδομενα παρ' ἑτἑρων, ἀκολουθεῖν. καὶ δείξει μὲν ὐμῖν τὸ κατά μέρος ὴ τῶν πεπραγ- ιι
μἐνων τόιξις τε καὶ κατάστασις, πλὴν ὰλλ' ἑμφανῆ τε γενέσθαι παρ' ὐμῖν αὐτοῖς ταυτα
βουλόμεθα καὶ τὴν μὲν τοὐτων ὲμφάνειαν ἑφ' ἡμᾶς αποοτείλατε τὴν ὐμετἐραν τε καὶ τῶν
ὐφ' ὐμας θεοφιλῶν ἐπισκόπων ἐπὶ τοῖς πραχθεῖσι συναὶνεσιν διὰ τῶν ὐποτεθησομἐνων
αὐτοῖς δηλοϋντες γραμμάτων, αὐτὰ δὲ ταυτα τὰ παρ' ἡμῶν ἀπεοταλμἑνα μἑνειν ὲάσατε ιο
παρ' ὐμῖν τῆς τε ὐμῶν αὐτῶν ὁμολογίας ὀρθῆς τῆς τε τῶν πεπονθότων κακοδοξίας εὶς
αίῶνας ἐσὀμενα σὐμβολον. παρακαλῶ δὲ τὸ τάλαντον όπερ ὲπιστεὐθητε, μὴ κατορὐ- Μι. τς, τς
ξητε, αλλά τῆι μεταδόσει πολυπλασιάσατε. διαλἑχθητε, μετάδοτε τῶν ὐμετἑρων
ἀληθῶν, μήποτε ἄρα φανείης ἀποδεαμεὐων αὐτό· ίδιοποιοὐμενοι τά κατ, ἐμὲ ὐπἑρ ἀδελ-
φοϋ προσεὐξασθε δἐησιν καταπυκνοῦντες καὶ λἐγοντες· κὐριε εἰρὴνην δὸς ὴμῖν· πάντα ιε
γάρ ἀπἑδωκας ἡμῖν.

Πδισαν τὴν σὐν τῆι ὐμετέραι ὁσιὀτητι ἐν Χριστῶι αδελφότητα πλεῖοτα προσαγορεὐ-
ομεν. ἑρρωμἑνος ἐν κυρίωι ὐπερεὐχου ἡμῶν, θεοφιλἑστατε αδελφέ.

'Ο άγιὼτατος καὶ μακαριὡτατος πατριάρχης καὶ ὴ ενου/ὴ§ σύνοδος εὶπεν· Εἰ τα
κατά τὴν βασιλίδα πόλιν συνοδικῶς ἐιμηφισμὲνα, ῶν μνὴμην ποιεῖται ὁ θεῖος καὶ πανευσε- ιο

_ _βὴς νόμος καὶ ὴ τοῦ μνημονευθἐντος αγιωτάτου πατριάρχου ἐπιστολὴ, Ἐλισσαιος μετα-
χειρὶςεται ὁ θεοσεβὴς νοτάριος, διδασκἐτω.

κο 'Ελισσαῖος νοτάριος είπε· Διδάσκω τὴν ὐμετἑραν μακαριότητα καὶ τὴν παροὐσαν
εὐαγῆ σὐνοδον ὡς σὐν τῆι ἀναγνωσθείσηι τιμίαι ἐπιοτολῆι τοϋ άγιωτάτου πατριάρχου
τῆς βασιλευοὐσης πόλεως Μηνᾶ καὶ τὰ ὐπομνὴματα δι ὰιτεοτάλη παρά τῆς αὐτοῦ μακα- εε
ριότητος, τά τε ἐπὶ τῆι καθαιρέσει πραχθἑντα Ἄνθίμου, δς πρώην γέγονε τῆς Τραπετουν-
τίων ὲιτίσκοπος, καὶ τὰ ἐπὶ τῶι ἀναθεματισμῶι Σεβὴρου καὶ Πέτρου καὶ Ζωόρα μετὰ
χεῖράς ἐστί μοι. κατά τοίνυν τὸ παριοτάμενον τῆι ὐμετἐραι άγιωσὐνηι καὶ τῆι ἀγίαι
οννόδωι τὴν τοὐτων ποιοὐμαι ἐμφάνειαν.

'Ο άγιὡτατος καὶ μακαριὼτατος πατριάρχης καὶ ὴ εὐαγὴς σὐνοδος είπε· Τἑως το
Ανθίμωι πεπραγμένα δῆλα γινἐσθω διὰ τῆς άναγνὼοεως ἐγγραφόμενα τοῖς ὐφ'

ὴμῖν πραττομἐνοις. οὐτω γὰρ καθ' ὲτἐραν εὶσόμεθα καὶ τὰ ἐπὶ τῶι άναθεματισμῶι
παρακολουθὴσαντα Σεβὴρου καὶ Τὶἐτρου καὶ Ζωὀρα τῶν δυσσεβεστάτων, κάν τα μάλιοτα
οὐκ άγνωστα ὴμῖν ταυτα καθἐστηκε.

Καὶ παραλαβων τὰ ἐπὶ ”Ἄνθίμωι πεπραγμένα Ἐλισσαῖος ὁ θεοσεβἐστατος νοτάριος ιιε
καὶ διάκονος διῆλθε καὶ ἐγγἑγρατιται τοῖς νὐν πραττομἐνοις ἐπὶ λέξεως ἔχοντα οὐτως

··ὶΩ. ἔῖ

,_._..ἶ_Ο-ι

Ο [== ε.οι·ν], Ι
τ άπἐοταλκα Ι γὲνεσθε Οε 2 ὐμῶν ΟΠ ἡμῶν ΟΜΥΛ τοῖσ τε Ο καὶ τοῖς 1 ἡμῶν Οι

οοττ., Ονἰ ὑμῶν ΟΜΝΛ 3 ὑμῶν Οι 6 διδομἐνα Ον δεδογμἑνα 1 8 μὲν οιιι. Ι ἀπο-
ατεῖλαι Ι ο ῇμασ Ο" ὐποτεθεισαμἐνων Οι άιτοτεθησομἐνων Ο" ιο δηλοὐντασ 1
ταυτα Ι οπι. Ο επεοταλμἐνα Ι τι ὴμῶν Ι ιε ἐπίθητε Οι ιι ἀγαθῶν 1 αὐτά Ι
τς προσάξασθε Οι' δἑησιν ΟΝ τὴν δἐησιν Ι δεἠσεσιν Ο" ιτ οὐν] σὴν Οι· ὴμετέρα Ον
17/18 Ροες -Π-ρησα-γορεὐομευ ςῃς, τη-Π-ογραφἠ οιιιι· πο πεπραγμένα πόλιν καὶ Ονλ πόλιν καὶ Οῖ
ποιεῖτε Ον το διδασκἐσθω Οῖ 23 διδάσκων Οι' 26 προαχθἐντα Οι 27 τῶι οιιι. Οε
3: γενἑσθω Ι 32 ἡμῶν ΟΠ τῶι οιιι. Ον 33 οεβὴρον καὶ πὲτρου παρακολουθὴσαιπα καὶ
Ζωόρα Ον δυσσεβῶν ΟΠ 35 ὲλισοαῖοσ Ο°|ι οπι. ΟΜἹ 36 ἑγγἑγραπτο Ον

ί .ι
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ι . . ι ι × ·· ' “ ` " Ν”νων Μαίων52 Μετα την υπατειαν Φλ Βελισσαριου του λαμπροτατου τῆι 'προ εξ Ο
ι. ιι _

ινιιι ιι ὶὶ ὶνδικτιῶνος ιδ ἔν Τῆι ΦὶλοΧΡἰσ”ῖωὶ καὶ βασὶλενοὐσῖὶὶ Κωνωωὶνοῇὸλεὶ Ψὼμηιιι Ν 7 ι ε Η ω ‹ ' ' · ' _
ιὶί ιι- 2- ΤΠ· Μὶὲ προκαθεςςομἐνου τοϋ δεσποτου ημων τον αγιωΐαΐον καὶ ὶ·ὶακαΡὶωΤαΤον αρχι
ιι 8” ι Ψ ' Η , ~ Μ .-

επισκοπου και πατριαρχου Μηνα εν τωι μεσαὐλωι τῶι δυτικωι του σεβασμίου οίκου τῆς
ι κι κι ε ν › ι ι ι ε ' ' Μ " λ ίου δδεσ-ποἱυῃε ημων της αγιας ενδοξου θεοτοκου και αειπαρθενου ὶνὶαριΦι§ Τον ονῖοὅ “Π ῖὶσ °

της αγιωτατης νεγἀλιιε ἐιαλησιαε _ , „
κα' ἐκ εν του δ ” ' ίι μ εξιου μερους ουνεδρευοντων αυτωι και συνακροωμὲνων κατα ευσεβη

. ε = ~ ι ° “ “ν όσιωτάτωνκελευσιν του φιλοχρίστου καὶ θεοφυλάκτον ημων βασιλεω§ ίονσῖὶνὶανου Τω
καὶ θεοφιλεστάτων επισκόπων

2

ηςυι-πω

Ελίς 7

8

9
ιο
ιι
ια

Ι3
14
Ι5
16

17
18

19
2ο
οι
εε

23
24
25
το

27'
28

29

Σαβίνου τοῦ Κανουσίου 1"
“Επιφανίου Ἑκλάνων
'Αστερίου Σαλἐρνων
'Ρουστίκου Φεσοὐλων
Λέοντος Νόλου _. _
τῶν πάντων ἐκ τῆς 'ίταλῶν χώρας πρωην μὲν ἀῖῖεσΐαλμἑνων ἐΚ Τηε ἶποἶ-Γολ±_ 15
κῆς καθἑδρας, ὐστερον δὲ συνὀντων παραγενονἐνωὶ ἐὶηαυθα ἌΥα”ὶΤῖὶΤωὶ Τωὶ ῖῖιδ
αγίας μνὴμης γενομἑνωι πάπαι τῆς πρεσβυτἐρα§ .Ρώμης Η
Πέτρου τῆς 'Ιουστινιανουπόλεως τῆς μητροπὁλεωε Τῆι δει-"ῖἐΡαῖ Καππαδοκωυ
ἐπαρχίας
Ζαχαρίου τῆς Μιτυληναίων μητροπὀλεως Ι 20
Μάρκου τῆς μητροπόλεως 'Απαμεἰας τῆς Βιθυνῶν ἔῖιαρχιαε
Αὐξεντίου τῆς Σηλυβρηνῶν μητροπόλεως
Θαλασσίου τῆς μητροπόλεως Βηρυτου
Μεγάλου τῆς μητροπόλεως Βεροίας
'Ιωάννου Γαβάλων ΣΒ
,Ιωάννου Βοσπόρου
Δομετιανοὐ του Ζηκχῶν ἔθνους
Χριστοφόρου Τῖορφυρεῶνος επαρχίας Φοινίκης παρἀλου
Ἄρχελάου Κωρὐκου
Δαυὶθου Κιρκησὶου 30
Αἰθερίου Μαριάμμης
'Αλεξάνδρου Βαρκουσῶν
Δόμνου Μαξιμιανουπόλεως τῆς δευτέρας Παλαιστίνης
Ἄναστασίου ὶὶωτάβης
”ίωάννου Ζωόρων
Ἄνδρἐου του Γὶανίου
'Επιτυγχάνου Γἐρμης επαρχίας Ἑλλησπόντου
Παὐλου του Στεκτορίου
'Ανδρέου ὶἶελτῶν
Θεοδωρου Μηρου
Θεοδωρίτου Ἄλίνδων
ἐκ δὲ τοϋ εὐωνὐμου μέρους

ιίῦ

Ο [= :ιοι·ν], Ι Σ _
ι ὶιιεοτ. πεπραγμένα ἐν Κωνσταντινουπόλει κατά ἀνθἐιινν παβὁι νηνἴι πατριάρχου καὶ 'ῖῖὶσ ὶὶῖ-Τ α'·π®ν

συνόδου 1 ι Φλαβίου ΟεΙΛ νόννων Οινιῖἱ 2 νέα βώὶὶῖι Ο"-^ ῖ®°°-Μ ΦΠ· ΟΤΙ
ι5 πάντων οπι. Ι ι6 τῶι οιιι. Οι Ιδπιῖ οπὶ· οί-Ι 22 σνλ'ίὶμβΡ'ὶινῶν Ο” 24 βεθρθὶὶασ 00
3ο κιρκισίων Ο" 37 ἐιτιτυγχανοντοσ Οι

ἔἱῦ
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3ο Ύπατίου τῆς μητροπόλεως Έφὲσου
ςι Κωνσταντίνου “Ηρακλείας τῆς μητροπόλεως Εὐρὡπης
32 Θεαγένους τῆς μητροπόλεως Συνάδων
33 δάκχου "Αντιοχείας τῆς μητροπόλεως Πισιδίας
34 “ίλαριανου τῆς μητροπόλεως Πἑργης
35 Βοσπορίου Νεοκαισαρείας τῆς μητροπόλεως Πόντου Πολεμωνιακοῦ
36 Παὐλου τῆς μητροπόλεως Τυάνων
37 Ἄκακίου τῆς μητροπόλεως Πισινοὐντος
38 Ἑπικτὴτου Κλαυδιουπόλεως τῆς μητροπόλεως 'Ονωριάδος
39 Τιμοθέου τῆς μητροπόλεως Βερόης
το 'Επιφανίου 'ίτὶρακλείας τῆς ὶΟνωρεατῶν επαρχίας
κι Ἄβραμίου Κρατίας
42 'Αλεξάνδρου Κολωνείας τῆς δευτέρας Καππαδοκῶν επαρχίας
4.3 Ἄστερίου 'Αμάστρεως
κι Εὐγενίου Τίου
43 ”ίωάννου Καισαρείας τῆς Βιθυνῶν επαρχίας
ιο Κυριακοὔ Θεοδοσιουπόλεως τῆς Φρυγῶν Πακατιανῶν ἐπαρχίας
.ιν 'Ιωάννου Τραιανουπόλεως
48 Θεοδότου ίἔὐροίας Παλαιάς 'Ηπείρου
49 “Ανδρεου 'Αμὐ3ωνος
5ο Φλαβιανου Κοτένων
ςι "Ηλίου 'Αδριανῶν τῆς Βιθυνῶν επαρχίας
52 Μακεδονίου Βριανων
53 καὶ Ἄρμονίου Καλλιπόλεως

ςιι-57 συμπαρόντων δὲ αὐτῶι καὶ συνακροωμένων καὶ Θεοφάνους καὶ Πελαγιου των εε.. . . ..θεοφιλεστατων διακὀνων τῆς αποστολικῆς καθὲδρας καὶ Νὶηνα και Πετρου των
θεοσεβεστάτων νοταρίων καί τινων εὐλαβεστάτων ὐποδιακόνων καὶ ἑκδίκων καὶ
λοιπῶν κληρικῶν του αὐτοῦ αποοτολικου θρόνου, οὶ καὶ συνόντες ἔτυχον παρα-
γενομἑνωι ἐνταῦθα 'Αγαπητῶι τῶι τῆς αγίας μνὴμης γενομένωι πάπαι τῆς πρε-

' ® ' ιιοσβυτερας Ρωμὴς
58. εο καὶ Μάγνου πρεσβυτἑρου καὶ 'ὶ·ίρακλείου διακόνου καὶ ἀποκρισιαρίων Ἑφραιμίου

τοϋ όσιωτάτου πατριάρχου τῆς ἐν Θεουπόλει αγιωτάτιιε ἐκκλὴσίοδ
6ο Σαβίνου διακόνου τῆς αγίας Χριστοῦ τοὐ θεοῦ ἡμῶν ,Αναστάσεως πληροὐντος

τας αποκρίσεις Πέτρου τοὐ ὁσιωτάτου πατριάρχου “ίεροσολὐμων
οι Στεφάνου διακόνου καὶ άποκρισιαρίου Σωτηρίχου του ὁσιωτάτου ἐπισκόπου ει

Καισαρείας τῆς μητροπόλεως Καππαδοκίας πρώτης
σε Γαιανοῦ πρεσβυτέρου καὶ αποκρισιαρίου Ἑλπιδίου τοῦ ὁσιωτάτου ἐπισκόπου

Ἄγκὐρας τῆς μητροπόλεως Γαλατίας πρώτης
Διονυσίου καὶ Καλλινίκου διακόνων καὶ αποκρισιαρίων Φωτίου του ὁσιωτατου

Ξι

10

Ιδ

ιι νιιι 879
20

63, 64.
ἐπισκόπου τῆς μητροπόλεως Κορίνθου ιν
παρόντος δὲ καὶ τοὐ εὐλαβοὐς κλὴρου τῆς βασιλευοὐσης πόλεως

Ο [= ιιοτνῖ, Ι
τ ὐπατου Οι' 4_ε4 Βάκχου _ Καλλιπόλεως] καὶ τῶν λοιπῶν ΟΓΙ Α, πισσιδίασ Ο"

6 νεοκαισσαρείασ Ον 8 πισσινοὐντος Ο" 17/ιδ τῆς Φρυγῶν _ Τραιανουπόλεως οπι. Ο*
17 καππατιοινῶν Ολ οι κοτεννῶν Ο" 2·ί καλλίονπὸλεωσ Ο" 25 αὐ”ὶ'ὥί οίὶὶ· ΟΠ
τς_3ι καὶ Θεοφάνους _ ἀποκρισιαρίων οιτι. Οι ες_3ο καὶ Θεοφάνους _ 'Ρώμης καὶ οιιι. 1 31 καὶ3
Ο” τῶν Ον οιιι. Ι 32 άγιωτάτου Οε Θεοιπιόλει] θεουπόλεωσ Οι 33/3.; πληροὐντοσ _
ὶεροσολὐμων σαβίνου _ ὰναστόισεωσ Οι' 35_4ο οιιι. ΟΙΙ
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58 ὶἔὐῳὴμιος ὁ θεοσεβἐστατος διακονος καὶ πριμικἠριος νοταρἰων εἶπε· Μαριανου του
θεοσεβεοπατου πρεσβυτἐρου καὶ ὴγουμἑνου μονῆς τῆς ἑπικαλουμἑνιιε Δϋλμαΐὶον “του Τὶὶἔ
θεοφιλοίῖις μνήμης καὶ ἑξὁιρχου τῶν ἐπὶ τῆς βασιλευουσης ταύτης πὁλεω5 δὶακεὶμἑνων
εὐαγῶν μοναοτηρίων καὶ τῶν λοιπῶν ευαγῶν ηγουμἐνων 'Τῶν καΤὰ Τὴν ΨὶλὁΧΡὶσ”ὶ”ο`··' Ταὐ”
την .πόλιν καθεστὡτων εὐαγῶν μοναοτηρίων καὶ πρὀε ΥΕ Τῶν ἔνδημοὐὶηων 'ταὐΐΐιὶ Τῆι 6
βασιλἱδι πόλει εὐαγῶν μοναχῶν τελούντων ὑπὸ Θεουπολιν καὶ τα 'ὶεροσὀλυμα δεὴσεις

Εν 8 ανατεινἀντων τῶι ευσεβεστἀτωι καὶ θεοφυλακτωι ἡμῶν βασιλεῖ θεσπἰσαι κατηξἱωσε
τὸ αὑτοῦ κρατος τους τε παρὀντας ὁσιωτόιτους ὲπισκὀπους ἔκ Τῆίἑ ,ῇαλὥν ΧὼΡα§ καὶ
προσἐτι γε τοὺς θεοφιλεστἀτους ἀρχιδιακὀνους τῆς αποστολικῆς καθἐδρας καὶ τους ευλα-
βεσΤἀ'ι'Ου§ ν0ΤαΡἰ0ν3 καὶ ἑκδίκους του αὐτοῦ ὰποστολικου θρόνου τῆς πρεσβντἑροα ψὼ· 10
ΝΠΞ ἐνιαὕθα παραγεγονότας, οΐ καὶ συνῆσαν 'Αγαπητῶι τῶι τἦε ὁσἰοκ ι-ινἢμ°η9 Υενοὶ-ὶἐνωὶ
παπαι του αποστολικοὔ θρόνου τῆς πρεσβυτἐρας 'Ρὡμης, καὶ τους ἄλλους γε μὴν απαντας
τους ἐνδημουντας θεοῳιλεστατους ὲπισκὀπους παρὰ τὴν ὑμετἑραν μακαριότητα συνελθειν,
ἐφὶ ὥὶ δἠλων ὶἶὶμῖν γινομἑνων τῶν ἐπιδεδομἐνων τῆι αὐτῶν γαληνὀΐηΐὶ δεήσεων καὶ
ων αν προσαγγεῖλαι βουληθεῖεν οἱ ταὐτας ἐπιδεδωκὀτες, τα τοῖς εὑαγἐσι κανόσι δοκουντα 16
και τῆι ἐκκλησιαστικῆι τάξει προσἠκοντα πρὸς ἔργον ἀχθῆναι. ἐπεὶ τοίνυν πὰρεισι μὲν,
ΦΣ βασὶλεἶ Τῶι μεγαλωι παρέστη, παντες οἱ τὸν ἱερὸν ὑμῶν πληρουντες συλλογον, παρα-
φυλαττουσι δὲ τὸ εὐαγὲς ὑμῶν σἠκρητον ο'ί τε εἰρημἑνοι εὐλαβἑοτατοι μοναχοὶ και Θεὸ-
δωίὶοἱ ὁ Τιερἰβλεπτος ραιφερενδαριος παρὰ τοῦ εὐσεβεοτατου ἡμῶν πρὸς τοῦτο απεσταλ-
μένος δεσπὀτου, ὑποβαλλομεν πρὸς τὸ παρισταμενον. 20

Μ Ὁ ὰγιὡτατος ἀρχιεπίσκοπος εῖπεν· Εἰσίτωσαν ὅ τε μνην0νενθεὶ9 'Π“εΡίβλεπ”ΓοΞ
ίὕαὶφερεὶ/ὀἀΡὶΟ§ Θεόδωρος καὶ οἱ ἐξονομασθἑντες εὐλαβἐστατοι ανδρες.

εοφνλακτου ημων βασιλεως καὶ Μαριανὸς ὁ θεοφιλἑστατος πρεσβὐτεροε καὶ ὴΥοὐὶ-ὶενοῖ
μονηε Δαλματἱον ,του Τ" ‹ ί ι ι τι ι ι ο _ -5ης οσ ας μνημης και εξαρχος και συν αυτοις οἱ θεοσεβἑστατοι πρε- °
σβὐτεροι καὶ ἀρχιμανδρῖται τῶν κατὰ τἠνδε τὴν βασιλίδα πόλιν εὐαγῶν ιιοναστηρίων

3 ”^Υαιιιιιὸε τιιε Δίον
2 ΔΙΟΟΚΟΡΟ5 Τῆς ὰγἱας Εὐῳημίαε

3 ,Αγάπιος τῆς Θαλασσίου
4 Παῦλος τῶν 'Ρωμαίων 80
5 Ἄντωνῖνος τῆς Εὐσεβίου
6 ΣΤἑΦαν0€ τἦε ,Ολυμπίου
7 “Αναστάσιος τῶν 'Ρωμαίων
8 Δημἠτριος τῆς Φωκα
9 Κνριακὸς τῆς Ευφημίου 85

Ζωίλος τῆς Θεοῦὀτουἱθ

ιι 'ὶουλιανὸς της Εὐφημἰου
ΧΒ Στέφανος τῶν Γὶρομώτου
13 Ζἠνων ἢς αγίας Θεοτόκου ἐν τῆι πηγῆι
Ο [= οοτν Ι].
1 πριμμικἠριοσ ΟΙ μαρινιανοῦ ΟΒ 2 δαλμόιτου Ο" ιι μοναστηρίων] μοναστηρίων

καὶ πρὀσ γε τῶν ἑνδημοιξιντων Οι ὶ “ λ ” _4/5 κα των οιπων-μοναοτηρίων οιπ. Ο¦Ι 5/6 τη βασιλὶδι
ταὐτη Ι 6 Εὐλαβῶν Ι ιι ὰγίασ ΟΦ 14 ὑμῖν ἰιι ὴμῖν οοιτ. Ον αὐτῶν ΟΜΨΙ Ερὶιιτ. ιιιειἱοείμ]
αὐτοῦ Ον ις προαγγεῖλαι Ον 15/16 οἱ ταύτας - δοκουντα καὶ οιτι. Ον 16 τοίνυν οιιι. ἰ
ια παρέστησαν ΟΠ" χε 0-ἐκ ον ιρε-τον 9 ραιφερενδἀριοσ οω-νΙ ΞΒΙἩΡΗ βαιῳενδὰριοσ Ο"
ιο/σο πρὸς _ δεσπὸτου] βασιλἐωσ πρὸσ τοῦτο ὰπεσ·ι·αλμἐνοσ ΟΪΙ ει ὲιτὶσκοποσ Ον" 23 εὶ-
σῆλθον ΟΠΑ τε οιιτ. Ι 24 μαρινιανὸσ ΟΕ θεοσεβἑοπατοσ Ον 25 δαλμὰτου Ο"
οἱ Ι οιιι. Ο 2 _ Δ “
38 προμὁτου ΟΕ

7 Ρ. 13ο, 29 οιιι. ΟΠ 3ο τησ Ο" 34 ροεὶ; 3ο οοὶὶ. Ο” 36. 37 οπι. Ο”/\
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οι 'Αλέξανδρος τοῦ καλαμίου
τς Δαδας τῆς Καιουμα
το 'Ρόδων τῆς Θεοδώρου
τν Γενναδιος τῆς Κυριακού
τ8 Θεόδωρος τῆς Μαρωνίου
ιο Σίλας τῆς 'Ηλία
εν Παιἶιλος τῆς Σαμουἡλου
ετ ”ὶωαννης τῆς Θεοδώρου
22 Κυρίων τῶν Αἰγυπτίων
23 Βασίλειος τῆς Κυρακωνδι 10
οι 'Ιωαννης του αγίου αποστόλου Θωμα ἐν τοῖς Μοδἑστου
εε Μάρκος τῆς Θεοδώρου
26 Φλαβιανός πρεσβύτερος καὶ δευτεραριος τῆς Μοδεστου τῶν Λυκαόνων
ετ Μαρίνος τῆς Παύλου
28 Θεόκτιστος τῆς αγίας Θεοτόκου πλησίον τῶν 'ὶὡβ τε
εν Θεόδωρος τῆς Τρύφωνος
30 Κοσμας τοῦ αγίου 'ὶωαννου ἐν τοῖς Στουδίου
31 Πέτρος τῆς αγίας Θεοτόκου καὶ τοῦ αγίου Διομὴδους ἐν 'ὶερουσαλἡμ
32 'Ελευθέριος τοῦ αγίου Κυριακού
33 'Αλέξανδρος τῆς "Αβραμίου ±0
34 Θεόδωρος τῆς 'ὶὡβ

Π

ιι Ν ς μ
νε35 Τρυφων της Ελπιδιου

36 Στεφανος τῆς Κὡνστα
37 Βαβύλας τῆς Δανιὴλ ἐν τῶι στύλωι
38 'ὶωαννης τῆς 'Αναστασίου 26
39 'Ανθἑμιος τῆς Νἐωνος
το 'ίωαννης τοῦ αγίου Μιχαὴλ τῶν Χαρσίου
τι 'ίωαννης τῆς Μαρα πλησίον τῆς 'Αετίου κινστἐρνης
το Φωκας τῆς 'ίωνα πλησίον του Δευτέρου
43 Ζὡσιμος τῆς Εύτυχίου τῶν Λυκαόνων ±ιιι
οι Τιμόθεος τῆς Ἄστερίου
τις Στρατόνικος τῆς Δομετίου
46 Πολυχρόνιος του αίθρίου
47 'Ανδρέας τῶν 'Ρωμαίων πλησίον τῆς κινστἐρνης
48 Μαρτύριος της Πἐτρου πλησίον τῶν 'Αποστόλων ιν
49 'Ανδρεας τῆς αγίας Θεοτόκου πλησίον τού αγίου Λούκα
ςο Μαρκος του αγίου Κυρίκου
ςι 'Ιακωβος τῆς Ἄβίβου Σύρος
ςε 'Αττικός τῶν Εύκραταδων
53 Ἱῶσὴφ τῆς αγίας Θεοτόκου ἐν τῶι λιθοστρὼτωι ιν
ςτι Παύλος τοϋ αγιῶτατου αποστόλου Πέτρου πλησίον τοϋ παλατίου
ςς Ἄναοτασιος πρεσβύτερος καὶ δευτεραριος τοῦ αγίου Φιλίππου ἐν τῶι βρεῳο- Ε λί 9

τροῳείωι

Ο [σον]
7 σοιμοὴλου Ο" σαμουηλίου Οκ 8 Τἰιεοιὶοτί έν ρειὶιπ- Ποιιτὶιιιττιε [ί. ι:. Κυριακός] $;νι··ίοι·ιιιιι Λ

το τοῦ Ο" τς δευτεριαριοσ Ο" 26 ανθιμοσ Ο" εγ χαρισίου ΟΠ 28 αετου Ο"
32 ατρατόνιοσ Ο" Ποτιιοεἰὶ ιιιοιτςινιε Λ 33 .επιιοίὶ Ξὶίίείιπείίε αν ΕΞ.-ίπἰο Λ 35 τψσεὶοίοε .ςίιιε
Υαἐοκιἐιιἐ ει! Παιιιααιὶ Λ 37 κηρύκου ΟΕ κι αγίου ΟΒ 42 δευτεριαριοσ Ο"
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56
57
58

Γεώργιος της Κύρου
Εύσἑβιος της Συμεωνίου
Ζωτικός τοῦ αγίου 'Ανδρεου πλησίον της Σατορνἰνου πόρτης
καὶ τῶν ύπό Θεούπολιν
Παῦλος μοναχός καὶ αποκρισιαριος μονῆς της Νίαρωνος ε
Σεβηριανός πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς Ζωόρα τῶν Θερμῶν Σύρος
Κασσισας πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς Λούκα Σύρος
Συμεώνης διακονος καί αποκρισιαριος της 'Ιακώβου
'ὶωαννης διακονος καὶ αποκρισιαριος της Θεοδώρου
Στεφανος πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς Εύξηρίου 10
'ὶωαννης πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τού κυρίου Θωμα Σύρος
Θώνας πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης της μονῆς 'Ααρών Σύρος
Φω”ὶἘὶνὸΞ μ0ναΧὸ§ καὶ αποκρισιαριος μονῆς τοῦ αγίου Στεφανου
Θεόδωρος διακονος καὶ αποκρισιαριος τῆς εκκλησίας Ἑρινδηληνῶν
ΣἐΡΥὶοΞ πρεσβύτερος καὶ περιοδευτης
οί παντες πραττοντες ύπἑρ τε ἑαυτῶν καὶ τῶν λοιπῶν,
ἔτι μην καὶ τῶν ύπό τούς αγίους Χριστοῦ του αληθινού θεοῦ ημῶν τόπους
Δονετιανός πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ μακαρίου Μαρτυρίου
Ἡσύχιος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς του μακαρίου Θεοδοοίου
Κασιανός πρεσβύτερος τῆς λαύρας τοῦ μακαρίου Σαββα ί
Κυριακός πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος τῶν πυργίων του ”ὶορδανου
Νἐσταβος πρεσβύτερος λαύρας του μακαρίου Φιρμίνου
ἶερἑντιος πρεσβύτερος της Νὲας λαύρας
Λεὁνΐὶοε μοναχός καὶ ηγούμενος καὶ τοποτηρητης της ερημον παοηἐ
Τραιανός πρεσβύτερος τῶν πυργίων του 'ὶορδανου
Πολύευκτος διακονος της μονῆς του αββα Θεοδοσίου
Θεόδωρος διακονος καὶ μοναχός της Νεας λαύρας
Κύρικος διακονος καὶ μοναχός της αύτῆς Νεας λαύρας
'Αναστααιος διακονος μονῆς του μακαρίου Νίαρτυρίου
Μὰμοδ μοναχός της αύτῆς μονῆς
ίὶωὰννοι μονοκὸε τῆς αιῖαἢε μονῆς
'Ιουλιανός μοναχός μονῆς τοῦ αββα Θεοδοσίου
οι παντες πραττοντες ύπἐρ τε ἑαυτῶν καὶ τῶν οίκείων μοναστηρίων καὶ παν-
των των εν τηι ἐρημωι της αγίας πόλεως μοναχῶν
'ίωαννης πρεσβύτερος της πεδιαδος καὶ ύιτερ παντων τῶν εκεῖσε μοναχῶν 86
Θεωνας πρεσβύτερος του Σινα όρους καὶ αποκρισιαριος του τε όρους καὶ της
ἑκκλησίας Φαραν καὶ λαύρας 'Ραιθοιἶι ύπὲρ παντων τῶν ἐκεῖσε μοναχῶν
Σ ' Ι ιν ~τρατηγιος διακονος καὶ μοναχός μόνης του μακαρίου 'ὶωαννου ύπἑρ παντων
τῶν ύπό Σκυθόπολιν μοναχῶν.
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Ο αγιωτατος αρχιεπίσκοπος είπεν· Ἐν πρώτηι ταξει διδαχθἦναι βουλόμεθα παρα 40
Θεοδώρου τού περιβλἐπτου την αἰτίαν δι' ην εἰς ημας γὲγουε_

Θεόδωρος ό περίβλεπτος τριβοιἶινος νοταριος καὶ ραιφερενδαριος τού εύσεβεστατου
δεσπότου είπε· Δεησεις ανἑτειναν οἱ παρόντες εύλαβἑοτοσοι μοναχοί τῶι θειοτατωι καὶ

Ο [= ειον, ι· ὶιιεὶο ει ιτοὶς Ι [ίῃαο ετ 4ο]
ό σευκριανόσ Ολ 7 ροςς 8 ι;ο11_ Ον το Εστενἑ Ξςτιιε Λ 12 ΟΠ-1 οεν ἑ- 14 Ρ·

κωδηλινῶν Ο" ιδ αγίου καί μακαρίου Οκ 19 ὰρχιμανδρίτης Ον αιτοκρισιαριοσ Ο”
εο. λα ΟΥ ι· ' °°22 βροιο' 9.8 ΟΠΙ. Οί' κηρυκοο' ΟΕ 3ῦ οὶννοι Θβ όρους -_ όρους οττι„ Ο"
.-γο παρα Ι/Χ καὶ παρα Ο 43 εὶσ ΟΜΠ πρόσ ΟΕ/Χ 43 ημῶυ δεσ-Π-ὁ-του οωχ
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καλλινίκωι ημῶν βασιλει καὶ ταύτας θεσπίσαι κατηξίωσε τό αύτῶν κρατος λαβόντα με
διακομίσαι πρός την ύμετἑραν αγιωσύνην, αγαγειν δὲ καὶ τούς εύλαβεστόετους μοναχούς
ἐφ' ῶι διδασκομἐνους ύμας τα παρ, αύτῶν τα καλῶς ἔχειν τῆι ύμετἐραι μακαριότητι
φαινόμενα κανονικῶς διατυπῶσαι. ταύτας τοίνυν ἔχων μετα χεῖρας ἐπιδίδωμι τῆι
ύμετἐραι μακαριότητι πρός αναγνωσιν.

”Ο αγιώτατος αρχιεπίσκοπος εὶπεν· 'Η παρα τῶν εύλαβεστατων μοναχῶν ἐπι-
δοθεῖσα δἑησις τῶι εύσεβεστόιτωι καὶ φιλοχρίστωι ἡμῶν δεσπότῃὶ ηῃ-οδεχθεῖσα δἠλη
γινἐσθω. Καὶ λαβὼν 'Ακακιος ὁ θεοσεβἑστατος διακονος καὶ νοταριος ανἐγνω

Βασιλεῖ θεοσεβεστατωι καὶ πανευσεβεστατωι αύτοκρατορι αύγούστωι '|ουο·ι·ι- 1. ν το
νιανῶι δἑησις καὶ ῖκεσία παρα Μαριανού μοναχού καὶ αρχιμανδρίτου μονῆς τοῦ μακαρίου το
Δαλματίου καὶ ἐξαρχου τῶν εύαγῶν μοναστηρίων της βασιλίδος καὶ τῶν ταύτης αρχι-
μανδριτῶν καὶ παρα τῶν ἐνδημούντων ἐν αύτῆι ἱὶεροσολυμιτῶν καὶ τοῦ αγίου όρους
Σινδι καὶ της δευτέρας Συρίας αρχιμανδριτῶν καὶ μοναχῶν. 'Ο Θεὸς ὁ μέγας καὶ
θαυμαστός, δι' ού βασιλεῖς βασιλεύουσι καὶ δυνασται κρατοῦσι γῆς, προ- Ρωιι.8.±_ς.±ε
γινώσκων τα τε όντα τα τε ἐσόμενα, κατανοἠσας την θεοφιλῆ καρδίαν τῆς ύμετερας τε
εύσεβείας οῖα μόνος τα ἐν ταύταις ἐνθύμια διερευναν δυναμενος, καὶ ἰδὼν τόν τε προ-
λαβόντα ύπὲρ τῆς όρθῆς πίστεως 3ἦλον την τε μἐλλουσαν γίνεσθαι σπουδὴν ὑπὲρ της
νυνὶ κρατούσης ἐν ταῖς αγιωταταις ἐκκλησίαις καταστασεως ἀνἠγαγεν ἐπὶ τόν βασι- Μν11ι88ε
λικόν θρόνον την ύμετέραν γαληνότητα καὶ την ὲφ' ύμιν απροσωπόληπτον αύτού
κρίσιν πασιν ἑπιδεῖξαι βουλόμενος προύθηκεν εὶς φανερόν την ύμετἐραν αγαθην ἐργασίαν, εε
ην νύκτωρ καὶ μεθ' ημἐραν ύπἑρ τε τῆς ἐκκλησιαστικἦς είρἠνης καὶ τιμης καὶ σεβἀσμα-09
της τε ὁρθῆς πίστεως καὶ τῶν αγίων ποιεῖσθε πατερων ύπέρ τε της είς τόν πλησίον ἐξ
αγαπης ἐλεημοσύνης. ἐλεημοσύναις γαρ καὶ πίστεσιν αποκαθαίρεσθαι τας αμαρτίας
μεμαθἠκατε. τοῦτο δη τό τῆς αγαθῆς βουλῆς ἔργον διασκεδασαι προθυμούμενοι
"Ανθιμος καὶ Σεβῆρος καὶ Πέτρος καὶ Ζωόρας καὶ οὶ τα όμοια τούτοις φρονουντες κατα εε
παντα χρόνον καὶ τρόπον θορύβους καὶ ταραχας ταῖς ἑκκλησίαις ἐμποιουντες ούκ ἐπαύ-
σαντο, την μὲν γῆν καὶ τας πόλεις αίμασιν αγίων καὶ ἑτἑρων τινῶν καταμολύνοντες
καὶ θορύβοις συσσαλεύοντες, τόν δὲ αερα καὶ τα τῶν ακουόντων ῶτα τοῖς κατα τῶν
αγίων αναθεματισμοῖς μιαναντες, τό δὲ πέρας καὶ εὶς ταύτην την βασιλίδα πόλιν είσ-
ῳρησαντες καὶ θυσιαστήρια ἐβδελυγμἐνα καὶ βαπτιστηρια αλλότρια ἐξ ἐναντίας του εε
αληθινού θυσιαστηρίου καὶ τῆς αγίας κολυμβἠθρας κατα πολλούς καὶ περιφανεῖς τόπους
τησδε της πόλεως καὶ ἐν προαστείοις καὶ ίδιωτικοῖς πηξαμενοι οἴκοις τα αθεσμα πρατ-
τοντες ἐν αύτοῖς ού διαλιμπανουσι τούς τε ἐν τοῖς οίκοις διαῳθείροντες καὶ αἰχμαλω- ε.Τίὶὶ¬..3,ε.7
τί3οντες κατα τόν απόστολον τούς ευ αύτοῖς απλουστἐρους παντοτε μανθανοντας
καὶ μηδἐποτε εὶς ἐπίγνωσιν αληθείας ἐλθεῖν δυναμένους. τό δὲ δη μειςον καὶ εε
ἐγκὸλ-πὶον ῇμῶν ιςακὸν "Ανθιμος ὁ ποτὲ Τραπεςούντων προχειρισθεὶς επίσκοπος. Ρο 37, ςςτ
ούτος γαρ ἐκ πολλοῦ την ἰδίαν ἐκκλησίαν καταλιπὼν καὶ πεπλασμὲνον βίον ἐγκρατεἰας
αναλαβὼν καὶ συνδιαιτηθείς τοῖς εὶρημἐνοις αὶρετικοῖς καὶ τα ἐκείνοις αρἐσκοντα ποιῶν
τε καὶ λέγων οῖα νοσῶν την ὁμοίαν ἑκείνοις αὶρετικην πλανην ἠδυνηθη δια τῆς ἑκείνων

Ο [= ν.οι·ν], Έ
2 πρὸη· _ ὰΥιωσὐρημ δςσκημίσςχι Οί" 7 ἡβὥϋ ΟΙΤΙ. Ι αιαερυρἰα Λ ὶ:Γ|ΤΟδειχθΞἶΟ'α 01

8 γενἑσθω Ι 9 ὶιιειιτ. δἑησις τῶν ἐν κωνσταντινουπόλει μοναχῶν πρός ὶουστινιανὸν βασιλέα Ι
τι δαλματου Ο" 16 ἑρευναν Ον 16/17 προσλαβόντα Οί· εε ἐξ οιιι. ΟΒΛ 26 τόπον
ΟΕΛ 27 καταμολύναντεσ ΟΕ" ε8 σαλεύοντεσ ΟΣΙ ερ δὲ Ιλ δη Ο εη/3ο ὲαυτούς
Εςσωρἠααν-ι-ες 1 3ο ἐβδελλυγμἐνα Οε ςε οίκοισ ΟΗΕ οΐκουσ τόποισ Ο" 36 κακῶν ημῶν Ι
τραπεςούντων Ετραπεςουντίων Ι] προχειρισθεὶσ ΟΠΠ ττροχειρισθεὶσ τραπεςονντίων Ο” 37/38 πε-
πλασμἐνον - καὶι οτιι. ΟΠΠ ςο ηδυνηθην Οί
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συναρσεως τόν τῆσδε τῆς πόλεως θρόνον ύφαρπασαι παρα παντας τούς εκκλησιαστι-
κους θεσμούς καὶ κανόνας. ἐπεὶ ούν παντες οί τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας τρόῳιμοι περί
τε τῆς του είρημἑνου 'Ανθίμου αθἑσμου τε καὶ βιαίας προβολῆς περί τε τῶν εὶρημένων
ανοσίων ανδρῶν καὶ τῶι θεῶι καὶ ύμῖν δι' όχλου γινόμενοι ούκ ἑπαύσαντο, ύμεῖς δες εύ-
σεβἐστατοι, καίπερ δυναμενοι τούτους ἐξωθῆσαι όμως γούν κανονικην κρίσιν παρα τού
αρχιερἐως τῆς πρεσβυτἐρας 'Ρώμης ἐπί τε αύτῶι Ἄνθίμωι καὶ τοῖς εὶρημἑνοις αὶρετι-
κοῖς καλῶς ποιουντες ακούσαι ηβουληθητε πειθόμενοι τῶι εῖπόντι ἑπερώτησον τόν
πατερα σου καὶ αναγγελεῖ σοι, τούς πρεσβυτἑρους σου καὶ ἑρουσί σοι
καὶ τῶι αποστόλωι λἑγοντι πείθεσθε τοῖς ηγουμἐνοις ύμῶν καὶ ύπείκετε·
αύτοὶ γαρ αγρυπνοῦσιν ύπὲρ τῶν ινυχῶν ύμῶν ώς λόγον αποδώσοντες,
ἐξαπἐστειλεν ό θεός ἢιδε τῆι πόλει 'Αγαπητόν τόν όντως αγαπητόν θεῶι καὶ ανθρώ-
ἹΤΘΙΞ οοχῖεοεοι ΤΠΕ πρεσβυτἐρας 'Ρώμης ἐπὶ καθαιρἑσει Ἄνθίμου τε καὶ τῶν είρημἑνων
αὶρετικῶν ῶσπερ ποτε Πἐτρον τόν μἑγαν τοῖς ”Ρωμαίοις ἐπὶ καθαιρἑσει τῆς Σίμωνος
γοητειας. ουτος ουν ό τίμιος ανηρ τα κατα τῆς εκκλησίας αθἑσμως τολμώμενα μαθῶν
δίἀ Τε ῖῖλείοτων καὶ ημετἐρων λιβἑλλων καὶ ταύτα αύτῆι όψει παραλαβών καθαπαξ
οὐδὲ ΕΪΞ θἐαν τόν κατα τῶν κανόνων μανἑντα Ἄνθιμον παραδἑξασθαι ηβουληθη, αλλα του-

Β ὅτον ικαίως ἑξωθησας του τῆσδε τῆς πόλεως αρχιερατικού θρόνου συνεπαμυνουσης καὶ
®"”·'ε”πὶσΧυ®ὶ·ίσῖιΞ τῆι τε καθολικῆι πίστει καὶ τοῖς θείοις κανόσι τῆς ύμετἐρας εύσεβεἰας
”πΡ0ΕΧεῖΡιοοιτο τῆιδε τῆι εκκλησίαι τόν ἐπὶ όρθῆι πίστει καὶ σώῳρονι βίωι καὶ σεμνῆι
πολιτείαι καὶ τῆι ἐγχειρισθείσηι αύτῶι τῶν ασθενούντων διακονίαι μαρτυρούμενον Νίη-

.' Ί Κναν τον αγιώτατον. ἐπὶ τούτοις παλιν λιβἐλλους περί τε 'Ανθίμου καὶ τῶν εἰρη-
μἑνων αἱρετικῶν ἐπιδεδωκότες οί τε ἐνδημοιιντες τῆιδε τῆι πόλει Παλαιοπινοὶ επίσκο-
ποὶ καὶ ”ῖἦ§ Ἄνατολικῆς διοικησεως καὶ οί τῶν αλλων αρχιερἑων αποκρισιαριοι καὶ
ῖὶὶ-ίεῖ§ αὐτοὶ ἔξηιτησαμεν τόν μὲν “Ανθιμον οὶα Τραπεςούντων χρηματίνοντα ἐπίσκοπον
Τίθίῖισοῖι τον ἑγνωσμὲνον τῶι αποοτολικῶι θρόνωι λίβελλον καὶ ἑλευθερῶσαι ἑαυτόν

¦ Η κι'παοηε αιρετικης πλανης καὶ ἐξορμῆσαι ἐπὶ την Τροητεςουντίων ἐκκλησίαν η τοῦτο μη
®ί'·°'εΧΟμΘ-ίου τελείως κατακριθῆναι καὶ πασης αξίας ίερατικῆς καὶ ἐνεργείας γυμνωθῆναι,
ῶοπ ' ' ® °ΕΡ Ο εν οο/ῖοιε Κελεστῖνος ἐπὶ Νεοτορίωι τῶι δυσσεβεῖ διεπραξατο, ἑαυτόν τῶι

ί ιΤοὶθὶῃωί ὶῳίματι ύποβαλόντα καὶ την μετα τῶν αῖρετικῶν μερίδα ασπασαμενον
καί Τοὐΐονῖ ”ῖῆ§ ίδίοκ ἑκκλησίας προτιμησαντα, τούς δὲ εὶρημὲνους αίρετικούς ῆ κα-
'·ί0'·ίίΚωΞ προσελθεῖν τῆι ἐκκλησίαι η παύσασθαι λοιπόν τῶν κατ” αὐτῆς ἑπιβουλῶν
καὶ παρασυναξεων καὶ παραβαπτισματων καὶ. τῆσδε τῆς πόλεως καὶ πασης ἑτἐρας
εκδιωχθῆναι ώς λυμεῶνας καὶ επιβούλους ού μόνον τῶν αγιωτατων εκκλησιῶν, αλλα
καὶ αὐῖηῖ 'Τί-Έ Κοίλὥε ιἶιφί ύμῶν εύνομουμἑνης πολιτείας, αξιώσαντες ταύτα αύτόν εῖς
γνῶσιν ἐ'··*ἑΥΚαί ”ῖῆ9 ὶἶιι-ιετἑρας εύσεβείας, εφ' ῶι δι' αὐτῆς είς πἐρας τα παρ' ημῶν αίτη-
θἐντα αχθῆναι. ταύτας δὲ τας δικαίας ημῶν αὶτἡσεις προῳθανων ό εὶρημἑνος δικαιό-
Ταΐοῖ ἀνῖίὶθι ὲῖῖεὶδη ὰφανῆ ἑαυτόν κατἐστησεν ό Ἄνθιμος, συγκατεδίκασε τοῖς εὶρη-
μἐνοῖς αὶρετικοῖς πασης ίερατικῆς αξίας καὶ ἐνεργείας γυμνώσας καὶ παντός ὲπισκοπι-
κού καὶ όρθοδόξου όνόματος αχρι. μετανοίας τῶν αύτῶι επταισμἐνων ἑξαποστείλας

Ρ

Τοὺε ἢιιετἐρους λιβελλους τῆι ύμετὲραι εύσεβεἰαι εφ' ῶι τε τα εν αύτοῖς δι' ύμῶν εὶς πἐρας

ες εἰ. ίζοὶὶ. Αιιεὶὶ. ι67 ρ. όιςι, εεεο. 223 ρ. 683, εό

Ο [= εετνὶ, 1
4 'ῆμῖυ 0"^ 9 ημῶν Οκ" ιο ημῶν Ον" 13 μεγα Οῖ ι ς πλείστων ἑτἑρων Ι λιβἐλλων

ημῃἑρων ΟΩΝΙ 18 εύσεβείασ Οιυνῖ βασιλείασ ΟΕΛ εε παλαιστηνοὶ ΟΕ νι: εοὶει; εις ημεῖς
1 ἡὶ-ὶθῖσ 'ῖἔ Ο 'ῖραπεςουντίων Ι χρημοιτίσαντα Οθ εό την τῶν Οῖ 29 ύποβαλλοντα ΟΠ"
3ῖ 'ποοελθεῖν Ο' 34 ημῶν Ο" ςιρίςς ἐνἐγκαι εὶσ γνῶσιν Ον 3ς_ρ. 133, ιό εφ' ῶι - εύσε-
βεί οπι. Ον 6/ ° ι · ι ° ·οκ 3 37 δικαιοτατοσ Οοῖ οσιωτατοσ Ο° 39 ημετερουσ Οελ εὶρημενουσ Ο"
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αχθῆναι. συμβαν δὲ οὑτω παρὰ τοϋ σοφὥς τὰ καθ' ὴμας οὶκονομουντος θεοῦ προσ-
ελἠφθη οὑτος ὁ τίμιος ἀνὴρ καὶ προσετἑθη τοῖς πατρασιν αὑτοῦ τὸν ἀγὥνα τὸν καλὸν
ὰγωνισαμενος καὶ τὸν δρὁμον τελὲσας καὶ τὴν πίστιν τηρἠσας. ἐνορκοὺμεν οὺν τὴν
ὑμετἑραν εὺσέβειαν' εἰ καὶ τολμὴρὀν τι ποιοϋμεν, κατὰ του μεγαλου θεοῦ καὶ σωτἦρος
ὴμὥν 'ίὴσοὕ Χριστοῦ τοῦ ὑπερασπί3οντος τῆς ὑμετἐρας τιμίας βασιλείας καὶ πάντα
ὲχθρὸν καὶ πολἐμιον διὰ τὴν ὑμετἐραν ὁρθὴν πίστιν ὑμῖν ὑποτἀσσοντος μὴ παριδεῖν
τὴν δικαίαν κρίσιν τοϋ εἰρὴμἐνοὺ αγίου ἀνδρὸς, ἀλλὰ ταὑτην ἐπεξελθεῖν τὴν τε ἑκκλησἰαν
τοῦ θεοῦ καὶ παντα τὸν κόσμον ὲλενθερουντας της λὺμης 'Ανθίμον τε καὶ τῶν εὶρημένων
αὶρετικῶν. καὶ γὰρ καὶ του είρημἐνον ὁσίον ἀνδρὸς 'Αγαπῃτοϋ -τῶιδε -τῶι βιωι
ἑνδημοὔντος μετὰ θεὸν εἰς τὴν ὑμετἐραν εὑσέβειαν ἀποβλέποντες ταὑτα πέρας λαβεῖν παρ,
ὺμὥν ἐξεδεχόμεθα. τὰ οὺν παρ' εκείνον δικαίως καὶ κανονικὥς κεκριμἐνα πλὴρουντες καὶ
διὰ γενικῆς ὑμὥν νομοθεσίας ταῦτα κυροῦντες καὶ τοιαῦτα τοῦ λοιποὑ τολμασθαι απαγο-
ρεὺοντες τὴν μὲν ἐκείνου μακαρίαν ψυχὴν θεραπεὺσετε, ὴτις ἐγγὺτερον θεοῦ γενομένη,
ὀσωι καὶ τοῦ δεσμοὑ τῆς γῆς τοῦ σαρκίον τούτου λἑλνται καὶ παρρησίαν ἐκ τὥν οἱ-
κείων ἀγαθὥν ὲκτἠσατο ἔργων, πρεσβεὺσει ὑπὲρ τῆς εὶρἡνης καὶ σωτηρίας τῆς ὺμετἐρας
εὺσεβείας, ὑμεῖς δὲ σὺν τῶι Δαβίδ μετὰ παρρησίας πρὸς θεὸν κεκρἀξετε οὐχὶ τοὺς μισοῦν-
τας σε, κύριε, ἐμίσησα καὶ ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς σου ἑξετηκόμην; τὲλεὶον μισος
ἐμἱσοὺν αὺτούς, εἰς ἐχθροὺς ἑγἑνοντὀ μοι. δέος γὰρ, εὺσεβἐστατοι, μὴ δια
τὴν πολλὴν ανοχὴν τὸ του 'ίσραηλιτικοῦ λαοῦ πὰθωμεν καὶ ἡμεῖς ἐν μὲσωι ἔχοντες
τοὺς ὑπὸ πὰσης αρχιερωσὺνης ἀναθεματισθἑντας, ὁς ἑπειδἠπερ ἐν μὲσωι είχεν 'Άχαρ
καὶ “ίωνἀθαν τοὺς ἐν γνώσει καὶ ἀγνωσὶαι ἑαντοὺς τῶι ὰναθέματι ὺποβαλὁντας' ἐκιν.
δὑνεὺσε πανστρατιαι ἀπολἑσθαι καίπερ ἀγνοὥν ὁτιπερ ἐν μέσωι είχε τὸ ανάθεμα. μὴ
οὑν ὑπομείνητε, Χριστιανικὡτατοι βασιλεῖς, παριδεῖν τὸ τοιοῦτον κακόν, ὰλλὰ χρὴ-
σασθε τῶι κοντ, ἐπίγνωσιν ὑπὲρ θεοῦ καὶ τῶν αὺτοῦ Ξἠλωι πλὴροῦντες τὸ γεγραμμενον
λικμἡτωρ ἀσεβὥν βασιλεὺς σοφὸς, ίνα μετὰ Δαβὶδ καὶ 'ίωσίοὺ καὶ Ήλἰομ καὶ
Φινεὲς καὶ 'Αγαπητου τῶν μαλιστα Ξηλωσαντων ὑπὲρ θεοῦ τὴν μερίδα ἑχὀντων ὑμῶν
ἐν μὲν τὥι παρόντι ὥσπερ κἀκείνοις ὺποπόδιον τῶν ποδὥν πάντας ὑμῖν τοὺς ἐχθροὺς
ὑποταξηι, ἐν δὲ τῶι μἑλλοντι οὺν ἐκείνοις τὴν αὶὡνιον βασιλείαν παρασχοι ὁ ἑπαγγει-
λὰμενος καὶ ἐν τοὺτωι ἑκατονταπλασίονα καὶ ἐν τὥι μἑλλοντι αὶὥνι τοις αγαπῶσιν
αὐτὸν Ξωὴν αίὼνιον ἀποδιδὀναι.

'Υπογραφαί

Μαριανὸς ἐλέει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης καὶ ἔξαρχος τῶν εὺαγὥν
μοναστηρίων τῆς βασιλίδος ταύτης πόλεως σὺν ἀπασι τοῖς εὺλαβεστατοις αρχιμαν-
δρὶταις σὺν ἐμοὶ δεηθεῖσι κατὰ συναίνεσιν παντων ὺπογρἀῳας ὲπὲδωκα: -

Ἡσὑχιος ἐλέει θεοῦ πρεσβὺτερος καὶ μοναχὸς μονῆς τοῦ μακαρίου ὰββᾶ Θεοδοσίου
τὸν τόπον ἐπἑχων Σωῳρονἱοὺ πρεσβυτέρον καὶ αρχιμανδρίτου τῆς αὐτῆς μονῆς καὶ
πρώτου πάσης τῆς ὲρὴμοὺ 'Ιεροσολύμων σὺν πᾶσι τοῖς σὺν ἐμοὶ ἀποσταλεῖσιν ἀρχι-
μανδρίταις καὶ μοναχοῖς 'ίεροσολνμίταις εὶς τἠνδε τὴν βασιλίδα πρόιττονσι καὶ ὑπὲρ

Ο [= ειο:ι·ν], Ι
1 σοφὥς οιπ. Ον οὶκονομοῦντοσ τα καθ' ὴμἄσ Ον 2 ὀ τίμιοσ οῦτοσ ΟιΙ καὶ οιπ. Ο"

4 εὺσἐβειαν Ο βασιλείαν Λ 7 ταὺτη 1 ὺπεξελθειν Οι ο καὶε οιπ. Ι είρημἐνου οιιι. ΟΕ
.ια τα τοιαῦτα Ι τς πρεσβεὺει ΟΠ είρἠνης] είρημὲνὴσ Οι 16 κεκραξατε Οι" 17 τοισ
ἐχθροῖς Οε μῖσοσ τἐλειον Οε 18 εὺσεβἐστατε οίὶ" το ίσραηλίτον ΟΜ· 22 παν-
στρατὶ Ο° ότι Οε 27 ἑκείνοισ ΟεΙ 28 ὺποταξαι Οε παρόισχη ΟΜΙ 31 αὶ
ὺπογραφαί Ο” οιιι. ΟΪΙ 32. 35 ἐλέω ΟΗΙ 35 μοι-ὶἦ5 Φιν· Ι ὰββα οπι. Ι 38 βασιλίδα
πόλιν Ο"
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πὰντων των τὴν αὺτὴν ερημον οῖκοὑντων καὶ τὰς τρεις ὶἶαλαιστίνας ὰρχὶμανδρῃὥν
καὶ μοναχῶν σὺν ἐμοὶ δεηθεῖσιν ὑπογρὰιμας κατὰ συναὶνεσιν παντων ἐπἑδωκα: _

Θεωνὰς ἐλέει θεοὑ πρεσβὑτερος καὶ ὰποκρισιὰριος του αγίου ἔ·ρου9 Σὶνα καὶ Τῆἱ
ἐρὴμου `Ραιθοῦ καὶ τῆς κατὰ Φαρὰν ὰγιωτὰτὴς ἐκκλὴσίας πρὰττων ὑπὲρ παντων τὅὁν
προγεγραμμἐνων δεηθεὶς καὶ ὑπογρὰψας ἐπἑδωκα: _

ί-ίαὑλος ἑλἐει θεοῦ διακονος καὶ ὰποκρισιὰριος τῆς εὑαγοι-ΪΞ ι-ὶονῆῖ 'Τοῦ ί-ίϋκαβἱοὶ-ί
Μὰρωνος τῆς ἑξαρχοὑσης των εὑαγῶν μοναστηρίων δευτἐροιΞ Σὶ·'Ρὶαῖ ὰ'ὶ”ίὉσ'ὶ”αλεὶ8 ἐν·
ταὑθα παρὰ τοϋ κοινοὑ των θεοφιλεστὰτων ὰρχιμανδριτὅιν καὶ μοναχῶν τἦε οιὐτἦε
χώρας προς τὴν ὑμετἑραν εὑσἑβειαν μετὰ δεὴσεων αὐτῶν, ὰΞ ἀνὲΐεὶναν κατὰ Τῶν προ”
γεγραμμἑνων Ἄκεῳὰλων, πρὰττων ὑπὲρ παντων τῶν εὶρημένων ἀρχιμανδριτὥν καὶ
μοναχῶν δεηθεὶς καὶ ὑιτογρὰιμας ὲπἐεωκας _

Ὁ ὰγιὼτατοε αρχιεπισκο-κος ειπεν- Ἄπι-ω μεν οεεεωρος 6 περὶβλεντοε ενια·
ρενδὰριος πρὰξας εφ' ὥι παραγἑγονεν· λεγἐτωσαν δὲ οὶ παροντες εὺλαβἑστατοι μοναχοί,
εὶ τι πλεον διδὰξαι βοὑλονται,

Οί εὑλαβἑοπατοι μοναχοί διὰ Μαριανοὑ τοϋ θεοσεβεστὰτου ἑξὰρχον ἐΐτἐδωκοιν
διδασκαλικὁν, ὅπερ δεξαμενος Χριστὁδωρος ὁ θεοσεβἐστατος διακονος καὶ νοτὰριος
καὶ σηκρητὰριος ὰνἐγνω

Ἐπιφανὶου τοὑ τῆς ὁσὶας μνὴμης γενομένου αρχιεπισκόπου τἦ§ βασὶλὶδοῖ Ταὐΐηι
πολεως ἐν εὶρὴνηι τὸν βίον τελἐσαντος 'Άνθιμος ὁ Τραπεςοὑντων ποτὲ προχειρισθεὶς
ἐΤίίσκο“πΟΞ 'Τὸ τἦς ὰρχιερωσὑνης μεγεθος καὶ ὰξίωμα οὑ πνευμαΐὶκὴν Ψὶ·ίΧὥν ἐίῃσΐασὶαὶὶ
εῖναὶ λογὶσὰμενῦῖι ἀλλ” οῖὸν τινα πολιτικὴν ἀρχὴν καὶ διὰ τοῦτο τῆς ι1ΕίΞΟνΟΞ ὀΡεΥὸί-ίε'>·'ΘΞι
ίὶδὴ ἐκ πολλοῦ καταλιπὼν τὴν ὶδἱαν ἐκκλὴσίαν καὶ καταλαβὼν τὴνδε Τὴν ΐίὸλὶν ὥσίίεβ
-Πε ΑἰΥν”π“ὶ'ί0ιΚὴ τιλὴγὴ καὶ τὸν πεπλασμἑνον βίον τῆς ἑσχὴὶὶοίΐὶσίὶἑνίιῖ αὐΐου ἐΥκΡαΤεἰαῖ
πασιν ἑπιδεικνὑμενος συνδιαιτηθεἱς τε τοῖς ἐμφωλεὑουσιν ἐνταῦθα αὶρετικοῖς οῖα νοσίὁν
Τὴν' ὁνοίαν αὑτοις αὶρετικὴν μανὶαν καὶ τὰ ἑκεὶνοις ὰρὲσκοντα ποιὥν τε καὶ λέγων ὴδυ-

Γ θ Ν ι -ο ,-νη ὶι μ®ὶΧίκί-09 τον τησδε τῆς πολεως ἀρχιερατικὸν ὑῳαρπὰσαι θρὸνον παρὰ πὁιντοα
ΤΟὺ§ ἔκκλησιαστικοὺς θεσμοὺς καὶ κανὸνας. ἐπεὶ οὑν περὶ ὰιννὁΐερα ὰναρΐὰνων
ἐιρὰνη περὶ τε τοὺς θείους κανόνας περὶ τε τὴν ὁρθὴν καὶ ὰμὼμητον πίστιν, εῖκὁτως ὴμεῖς
ἐνὶσΐὰνενοι τὴν των θείων κανὁνων ἐκδίκησιν ὰρχιερεὑσι μόνον ὰρμὁττειν, τὴν δὲ τἦ9
ὁΡθῆ§ πίστεως οὑ μονον ἱερωμἑνοις, ὰλλὰ καὶ παντί ὀρθοδὀξωι Χριστιανὥι, τὰ περὶ
ΤΦιὐ“ΓΤὶΞ νὁνὴς τοῦτον ἐπηρωτὥμεν οὺχ ὰπαξ, οὑ δὶς, ὰλλὰ καὶ πολλὰκις παρακαλοὑντες
αὑτὸν τὰ κατὰ Εὑτυχἑος δογματισθἐντα παρὰ τὥν ὰγίων πατἑροον Κοιὶ μἀλὶσΐα ”Π”αΡὰ
των εν τηι αγίαι καὶ οὶκουμενικηι συνὸδωι τῆι ἐν Χαλκηδὁνι συναχθἐντων καὶ τοῦ μακα-
Ρὶωΐὰΐοὶ-ί ”ὶ”ίὰ'ὶΤα ^ἑΘνΐΟΞ ὁνολογῆσαι, ῳαμὲν δὴ το είναι ἐν δὑο φὺσεσι τὸν κὺριον ὴμὥν, ΝΝ Ψ ι ν ιησουν Χριστου ὰσυγχυτως αδιαιρετως ὰτρἐπτως ὰχωρίστως καὶ συγκαταδικὰἔειν
καὶ ὰναθεματίςειν μετὰ Νεστορίου καὶ Εὑτυχἐος καὶ Διόσκορον τὸν γενὁμενον 'Αλεξ-
ανδρείας ἐπίσκοπον τὸν τὴς ὰσεβείας Εὑτυχὲος προστὰτην καὶ ἔκδικον τον παντων
των κακτῖὁν γενὸμενον αῖτιον, κατακριθἑντα καὶ ὰναθεματισθἑντα μετὰ Νεστορίου καὶ
Ενΐὶ-ίΧἐΟ§ “Παρὰ τῆς εῖρὴμἑνὴς ὰγίας ἐν Χαλκὴδὸνι συνόδου. ἑὶ δὲ διὰ τὴν μελετη-

Ο [= ειοτν], Ι
Ξ κοινοί τὴν Θίὶ καὶ _ Γίαλαιστὶνας οιτι. 1 3 ελέω ΟΝΞ Σινᾶ οιτι. Οι 6-τι Τίαὑ-

λος _ ἐπἐδωκα] καὶ οί λοιποί Οι οιτι. Ι 6 ἐλἐω Ον ια ὰτιὴτω Ο” ιεγας ο _ ραιφερεν-
δὰριοσ θεοδωροσ Ον 13 ὁ Οε παρὁντεσ Ονννἰλ πόιντεσ Οί' 14/τς εἴ τι _ μοναχοὶ οιτι. Ονῃἰ
16 ἑιτἑδωκαν] ὁπερ [εἴπερ Έ] ἐπἑδωκαν ΟΤΙ 16 καὶ οιτι. ΟΛ 18 ίιιεοτ. γραμμα διδασκαλικὸν
τῶν ἐν κωνσταντινουπὸλει μοναχῶν προς μηναν ποπριαρχην καὶ τὴν μετ' αὑτου σὑνοδον Ι ιο τρα-
πεςουντίονν Ϊ 20 ἕιτιμὲλειαν Ονλ 25 αὑτοῖς ἶί ὲκείνοις Ο τε οιιι. Ον 30 ίερω-
μἑνης Οῖ 31 ἐπερωτῶμεν Ο" σὺ ΟΛ οὺδὲ Ι 32 τὰ Ι καὶ τὰ Ο εὑτυχουσ Οε
35 ὰδιαιρὲτωσ ὰτρἐπτωσ ὰσυγχὺτωσ Ονλ 36 μετὰ] κατὰ Ο?
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θεῖσαν κατὰ τῆς εκκλησίας βουλὴν μὺων τοὺς τῆς οίκείας διανοίας ὀφθαλμοὺς καὶ ἔνα
καὶ μόνον σκοπὸν ἔχων ὰπαξ ὑπερβὰς τὴν; θὺραν τῆς μόινδρας τῶν Χριστοῦ τοῦ θεοῦ
ὴμῶν προβὰτων τὴν ποίμνὴν τοῖς λὺκοις παραδοῦναι παρεκροὑσατο τὰς ὴμετἐρας ι
ἑπερωτὴσεις καὶ παρακλήσεις καὶ ὲπελόιθετο ής τε ὰιμευδοῦς τοῦ κυρίου περὶ τῆς αὑτοῦ ι
εκκλησίας ἐπαγγελίας ότι πὺλαι ὰιδου οὑ κατισχὺσουσιν αὺτῆς καὶ τοῦ γραῳικοῦ Μι. ι6. ι8
ἐκείνου ότι ὴν ὰν βουλὴν βουλεὺσησθε, διασκεδάσει κὺριος. διἶό ότὸ ὰκαταμὰ- 1εε.8, ιο
χητον τῆι αὑτοῦ ἑκκλησίαι ἀεὶ κατὰ τῶν αίρὲσεων δωρησόιμενος κὑριος ὲξἠγειρε τό πνεῦμα
τοῦ τῆς πρεσβυτἐρας 'Ρὼμηςὰγιωτόιτου αρχιεπισκόπου 'Αγαπητοῦ καὶ δὴ θεοῦ βου-
λὴσει καταλαμβάνει τἠνδε τὴν πόλιν καὶ μαθὼν δια τε πλείοτων καὶ ὴμετἑρων λιβἐλλων
τὰ όιθἑσμως τολμηθἑντα κατὰ τῆς τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας οὺδὲ είς θἐαν καθὰπαξ παραδἑξασθαι ιο
ὴβουλὴθη τὸν κατὰ τῶν θείων κανόνων μανέντα 'Άνθιμου οὺδὲ συμμετασχεῖν αυτωι της
θείας κοινωνίας, ὰλλὰ τὴν ὺβριν ἐκδικῶν τῶν τε θείων κανόνων καὶ της καθολικῆς πίστεως, 1. ν ερ
τοῦτον μὲν ἑξὼθησεν οῦπερ μοιχικῶς καὶ ὰθἐσμως ἐιτἐβη ὰρχιερατικοῦ θρόνου συνεπι- Μ ν111 894
σχὺοντος τῆι τε καθολικῆι πίστει καὶ τῆι τῶν θείων κανόνων αὺθεντίαι τοῦ εὐσεβεστόιτου
καὶ πιστοτόιτου ὴμῶν βασιλέως, τὴν δὲ ὺμετἑραν μακαριότητα ἐπί τε ὀρθηι πίοπει ιιι
ὰνωθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς μαρτυρουμἐνην καὶ ἐπὶ σώφρονι βίωι καὶ σεμνῆι πολιτείαι καὶ τῆι
ἐγχειρισθείσηι αὑτῆι τῶν ὰσθενοὑντων διακονίαι προεχειρίσατο ὰρχιερἐα τῆιδε τῆι
ἐκκλησίαι κατί ἐπιλογὴν καὶ ψῆφον τῶν εὺσεβεστόιτων ἡμῶν βασιλέων καὶ τοῦ εὺαγοῦς
τῆσδε τῆς ὰγιωτόιτης ὲκκλησίας κλὴρου καὶ τῶν ἐν διαφόροις ὰξιὼμασι καὶ ὰρχαῖς
τελοὑντων φιλοχρίστων ἀνδρῶν καὶ ὴμὥν αὐτῶν καὶ παντων ὁμοῦ τῶν όρθοδόξων ειν
Χριοπιανῶν. ἐπεὶ οῦν ἐχρῆν τὸν ἐπὶ κακοδοξίαι φωραθἐντα μηδὲ ἑτέρας ὰρχειν έκκλη-
σίας ὴ διδασκὰλου όνομα περιφἑρειν τὸν μηδ' ὅλως μαθεῖν ἐθελὴσαντα παρὰ τῶν ὰγίων
πατὲρων όιπερ δέοι αὑτὸν τῶι λαῶι παραδιδόναι, είκότως καὶ περὶ τουτου λιβελλους
ἐπεδὡκαμεν τῶι εἰρημἐνωι ὰγιωτὰτωι 'Αγαπητῶι παρακαλοῦντες ῆ τόν ἐγνωσμὲνον
λίβελλον τῶι ὰποστολικῶι θρόνωι ἐπιδόντα τὸν εἰρημἐνον Ἄνθιμον ἐλευθερῶσαι ἑαυτὸν εε
πόισης αῖρετικῆς πλόινης καὶ είθ' οὑτως, εί δοκιμὰσοι ό είρημἐνος όσιος ἀνὴρ, ἐπὶ τὴν
Τραπετουντίωυ τοῦτον ὲκπεμφθῆναι ἐκκλησίαν ὴ τοῦτο μὴ ὰνεχομενον τοις αίρετικοις

κατακριθῆναι όιπαξ τὴν μετ' ἐκείνων συνδιαγωγὴν τῆς αὺτου ἐκκλησίας προτιμή-σνὶ'
σαντα καὶ ἕτερον ὰντ' αὐτοῦ τῆι είρημἐνηι ἐκκλησίαι προχειρισθῆναι ὲκ πολλοῦ χηρευοὺσηι
επισκόπου. ταὐτας τὰς εικαιας ἡμῶν αὶτιὶσειε προσδεἑἀνενοε ὁ εὶρηνένοε ὅσιοειιο
ἀνὴρ ἐν μὲν συστατικοῖς γρόιμμασι γενομὲνοις πρὸς τοὺς ὰγιωτὰτους ἀρχιερεις ὑπὲρ
τῆς ὑμετἐρας ὰγιωσὺνης, ἐπειδὴ ὰῳανῆ ἑαυτὸν κατὲστησεν ὁ εὶρημὲνος Ἄνθιμος, ἐγὺ-
μνωσε τοῦτον παντὸς ὀνόματος ὲπισκοπικοῦ τε καὶ καθολικοῦ, τουτἐστιν ὁρθοδόξου,
ἄχρις ὰν τὰ παραδεδομἑνα παρὰ τῶν ὰγίων πατερων πὰντα προσομολογὴσηι, τοὑς
δὲ ὴμετἐρους λιβἐλλους ἑξαπἐστειλε τῶι εὑσεβεοτὰτωι ἡμῶν βασιλει, ἐφ' ῶι τὰ ἐν αὑτοῖς εε
αίτὴθέντα πἑρατι παραδοθῆναι διὰ τῆς αὺτῶν εὐσεβείας. συμβὰν δὲ οὑτω παρὰ
τοῦ σο ῶς τὰ καθ' ὴμας οἰκονομοῦντος θεοῦ προσελὴφθη οὑτος ό τίμιος ὰνὴρ καὶ προ-Ψ
σετὲθη τοῖς πατρὰσιν αὑτοῦ πλήρης πνευματικῶν ἡμερῶν ὰληθῶς κατὰ των λυκων σειι. ες, ε

3 ἐκ τοῦ παρακροὑεσθαι παρεῖχεν ὑπόνοιαν ὡς εἴη καὶ αὺτὸς ὲκείνοις συγκοινωνῶν Ον πι ινε.
σε οί. ειιι ρ. ιςε, ες 3: σἦ ὲντεῦθεν ότι πολὺν καιρὸν ῆν ὰρχιερατεὑων ὲν Κωνοταντινουπόλει 'Άν-.. ,_ .θιμος, ὥστε οὑδἑν ὰπεικὸς καὶ ἀρχιερεῖς χειροτονησαι Ο ιιι πιε.

Ο [= ειοτνὶ. Ι
2 καὶ οιτι. Ον τοῦ χῦ τοῦ Οι°Ι 3 τασ Ι τασ τε Ο _6 αν οιιι. Ι δι' ό ὁ] διότι Οι

'ὶ οιτι Ον 9 πλείοτων ὲτέρων Ι πε τε ΟΒΝΙ τε ίερῶν καὶ ΟεΛ ι3 μὲν οιτι. Ον7 ω .
τις/τς πιστοτότου και εὺσεβεοτατου Οελ ις δὲ] δι Οι 16 σὡφρονι _ πολιτεία Οιιει°Ι ὸρθῆ καὶ οεννίι

Οι:πολιτεία καὶ σωφρονι βίω Ο°Λ ερ τῶν οιιι. Ον" 24 ὲπιδεδὼκαμεν Ον ε8 διαγωγὴν
33 ἐπισκόπου Ονῃῖ όρθοδόξου] πιοτοῦ ΟΠ 34 προσομολογησει Οι προσομολογὴσοι Ον?
36 δοθῆναι Οεζί αὺτοῦ Ον 37 ό τίμιοσ οὺτοσ Ον
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Ιὅῦ ΟΟΕΕΕΩΤΙΟ ΒΑΒΒΑΙΤΙΟΛ 5

προπολεμὴσας τῆς τοῦ ὰρχιποιμἐνος Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ὴμῶν ποίμνης καὶ πιστός Β0υλοΞ
ἐν τῶι πιστευθἑντι ταλόιντωι ὰποδειχθεὶς καὶ ὰπροσωπόληπτος οίκονομο§ ἑΚοίο¬°ι-οι ἐν
καιρῶι διδοὺς τὸ σιτομἐτριον. ὴμεῖς οῦν μετὰ τὴν μακαρίαν ἐκείνου κοὶνιὶοιν σὑν·
τομον πέρας ἐπιτεθῆναι τοῖς κινουμἑνοις σπεὑδοντες δεὴσεις ὰνατεινὰμενοι τῶι εὺσε-
βεστὰτωι ὴμῶν βασιλει καὶ τὰ ἐν τοῖς προτἑροις λιβὲλλοις ὰνακεῳαλαιωσὰμενοι παρεκοι- 6
λοῦμεν καὶ ἑνωρκοῦμεν τὴν αὑτοῦ εὺσἐβειαν τὴν ἐπὶ τοὑτοις δικαίαν κρίσιν τοῦ ἐν ὰγίοι§
Ἄγαπητοῦ πληρῶσαι. ὴ οῦν αὺτῶν εὺσἐβεια κὰν τοὑτωι ΧριοτιανὶΚὥ§ κὶνουίίἐνῖι
καὶ πὰντα τὰ εὶς ἐκκλησιαστικὴν κατὰστασιν τείνοντα κανονικῶς περαιοῦσθαι βουλό-
μἑνη τὰς τοιαὺτας δεὴσεις κατἐπεμιμε τῆι ὺμετἑραι ὰγιωσὑνηι, ἐφ' ῶι τὰ δοκοῦντα τοῖς
θεὶοδ κανόσιν ἐπὶ τῶι εὶρὶιιὶἐνωι Ἄνθίμωι ιμηφίσασθαι. 10

'Ο όιγιὼτατος ὰρχιεπίσκοπος καὶ ἡ ἐνδημοῦσα ὰγία σὑνοδος εἶπεν· Οί παρόντες
οσιωτατοι επισκοποι της πρεσβυτὲρας ®Ρὼμης καὶ οί θεοῳιλἐστατοι διόικονοι τῆς ὰποστο-
λ ~ θι ιι ι ς ' ' το ~ὶὶο'ὶΞ κο εδροδι οτι γε μην καὶ οἱ ευλαβεστατοι νοταριοι της αὑτἦς ὰ°ὶΤοο”ὶ'ολὶκιὶ§ ΚοιθἐδροΞ
επακονοοιντες τῶν ἀναγνωσθἐντων περί τε τῶν ἐπιδεδόσθαι λεγομένων λιβἐλλων καὶ
των συνοδικων ἐπιοτολῶν τῶν παρὰ 'Αγαπητοῦ τοῦ τῆς ὰγίοις μνἠὶ-ίὶι§ ὅσα ”ὶΤεΡὶ Τοϋὶων 1"
ὶοοίοὶι δῆλα ποιεῖν ὰξιοὑτωσαν

Καὶ ἀνἑγνω φωνὴν Μηνας ό θεοσεβἐστατος αναγνώστης τῆς ἀποοτολικῆς καθἐδρας
-Γί” # ε ιηὶ πΡεσβὶίΤεΡοί§ Ρωιιης καὶ νοτὰριος σεκουνδοκήριος ἔχουσαν οὑτο7§

Οί σεπτότατοι ἐπίοκοποι καὶ οί σεβασμιώτατοι τῆς ὰποστολικῆς καθἐδρας διὰ-
κονοιεῖ ·" ° · ·πον Ο τι παρα τοῦ ἐν αγιαι τῆι μνὴμηι πατρός ὴμῶν τοῦ πὰπα ιΑΥα“Π”ίὶ”ίου μονα· 20

ι ' ς, ι Ν ι ·νΧοὶ δὶοιοορων μοναστηρίων δι' ὲπιδοθεισῶν δεήσεων γενεσθαι ηιτηοοινι και ει Τὶ ῖίαΡ®ί *ον
ο ιο ._ Η ι· ι ι.

αυτον ”ίία”ί”Ρὸ§ ίὶνων περὶ 'Ανθίμου του Τραπεςουντίων ποτὲ γενομένου ἐπισκόπου εν ταις
συνοδ ' · ·· · ··ὶκοκ ὲπιστολαις ταις υπὲρ της χειροτονίας τοῦ ὰγιωτόιτου Νίηνα ὰρχιεπισκόπου
”ίαυ”ίὶ”ι§ 'ίῖὶι βοοιλευοὑσης πόλεως ὥριοται, μετὰ χεῖρας ἔχοντες ἐπιδίδομἐν πίὶὸἔ ὰὶίὰγὶίωσὶν·

Ὁ ὰΥὶὡ'ὶ”οο'ο5 ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὴ εὺαγὴς σὑνοδος είπε· Τὰ προιοχοὶ-ὶενοί ἀνοοίὶτ 26
νωσκὲσθω.

Κοιὶ λαβὼν Ἄκὰκιος νοτόιριος καὶ διακονος τὰς δεὴσεις τὰς τε ἐκ προσώπου τῶν
μοναχῶν καὶ τὰς ἐκ προσώπου τῶν ἐπισκόπων ὰνἐγνω

Τῶι δεσπότηι ἡμῶν τῶι ὰγιωτὰτωι καὶ μακαριωτόιτωι ὰρχιεπισκὀπωι τῆς πρε-
οβνΐἑροῖ (Ρώμης καὶ οὶκουμενικῶι πατριὰρχηι Ἄγαπητῶι παρὰ Μαριανοῦ πρεσβυτἑρου νο
καὶ ἐξόιρχου τῶν μοναοτηρίων τῆς βασιλίδος καὶ λοιπῶν ὰρχιμανδριτῶν τῆς αὐτῆς καὶ
παρὰ τῶν ἐνδημοὺντων ἐν αὺτῆι 'ίεροσολυμιτῶν καὶ Ἄνατολικῶν ὰρχιμανδριτῶν καὶ
μοναχῶν. Τὰ συνἐχοντα τὰς ὰγίας τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας κατανοοῦντες καὶ τοὺς ἐχθροὺς
τοῦ θεοῦ ἐναβρυνομἐνους κατὰ ταὺτης ὀσημέραι ὁρῶντες τὸν τοῦ θείου Γρηγορίου ἔιὶὶ τοῖς
“ίοὶοὶποὶῖ οδνρνον εὐκαίρως προοιμιατόμεθα προς τὴν ὑμετεραν μακαριότητα λἑγοντες° οι

Ο [= :ιοι·ν], Ι
ε εὺπροσωπόληπτος Ον 2/3 ἐν καιρῶ ὲκὰστω ΟεΙΛ 3 διαδοὺσ Ο” τι κεκινημἐνοις Ι

5/6 ποιρακαλοῦμεν ΟεΙΛ 6 ὲνρρκρυμεν ΟιιεεΙΛ 7 αὑτοῦ Ον ιο ίεροῖσ καὶ θείοισ ΟΒΛ
ιμηφίςεσθαι Ο” τε οί Ι οιιι. Ο 13 ἔτι γε _ καθἐδρασ Ο· ὶμ ιτιε., Οενἰ οιπ. ΟΝΑ οί Ι
οὶν- Ο 14 ἑπὶδὶδὀοθαι Οι ις παρὰ] περὶ Οι όσίασ Ι 18 νοταρίων ΟεΛ σεκουν-
δουκὴριοσ ΟιΙ το ° ιο ·αγ ισ Ο ει δι Ι οιτι. Ο καὶ Ι οιιι. Ο εε τραπεςουντίου Οι'
εε/ες ταῖς ὲπιστολαῖς ταῖς οννοδικαῖς ΟΠ εκ διδόαμεν Ον ες τι οσι ό ενα Ο" ό θρ αχ μ 27 εο-
οεβέοπατοο νοτἄριοο Ο°^ 28 θεοῳιλεστὰτων επισκόπων ΟεΛ ερ ὶι·ιει:ι·. δἐησις τῶν ἐν κωνσταντι-
νουπόλει “ ` ` 'μοναχων προς ὰγαπητον πόιπαν ρὼμης Ι 31 τῶν λοιπῶν Ι 34. ἑναμβρυνομὲνουα Ον
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·-ὶ- ὶἐοικε τὴν παρουσαν Ξωὴν ἐπιλελοιπἑναι καθόλου ὴ του θεου κηδεμονία ῆ οις
πρὸ ὴμῶν χρόνοις τὰς ἐιςκλησίας ιρυλὰττουσα καὶ δὴ τοσοῦτον βεβὰπτισται ὴ ὲκαστου
ιρυχὴ ὑπὸ συμῳορῶν, ὥστε τὰ μὲν ίδια τῆς Ξωῆς ὴμῶν ὰλγεινὰ μηδί ἐν κακοῖς είναι λογίςε-
σθαι τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα όντα, πρός μόνα δἐ βλἐπειν τὰ κοινὰ τῶν ἐκκλησιῶν πὰθη, ῶν εί
μὴ γἐνοιτό τις ἐν τῶι παρόντι καιρῶι σπουδὴ πρός διόρθωσιν, πρὸς παντελῆ ὰνελπιστίαν
κατὰ μικρόν προελεὑσετακ'

· πολυτρόπως μὲν οῦν ῆδη ταῦτα ἐκδιηγησὰμεθα, οὺχ ῆττον δὲ καὶ νῦν τὰς μεγὰλας καὶ
ὰνυποστὰτους ἐπιβουλὰς τὰς κατὰ τῆς ὰγίας τοῦ θεοῦ εκκλησίας ἐξαπλὼσομεν. οί ἀπό
τῆς μανίας Διοσκόρου καὶ Εὐτυχἐος καταγόμενοι Ἄποσχὶσται καὶ 'Ακἐφαλοι ὶοὑκ οὶδαμεν
τίνος αὑτοὑς παρακινἡσαντος εἰς ὰπόνοιαν, ῶσπερ τινος παρρησίας ἐπειλημμἐνοι τῆι νόσωι
ἑαυτῶν ἐμπομπεὑουσιν' παρασυνὰγοντες καὶ παραβαπτὶσματα καινοτομοῦντες, 'ὡς ἐξ ἐπι-
τροπῆς τοῦτο ποιοῦντες, ῶς καὶ όνομα .ἐπισκόπων ἐαυτοῖς ἐπιφημί3οντες τοῖς καθ” ὴμἕις
τόποις φανερῶς ἐπιπολόι3ειν', καὶ ὰδεῶς πὰντα τολμῶσιν οὑ κατ” ἐκκλησιῶν μόνων, οὑ
κατὰ τῶν τῆς ἐκκλησίας τροφίμων, ὰλλ' ῆδη καὶ κατ' αὑτοῦ τοῦεὑσεβεστὰτου ὴμῶν βασι-
λἐως καὶ τῆς ὑμετἐρας τιμίας κεφαλῆς, ῶς πεφανἐρωται τῆι ὑμετἐραι μακαριότητι. το-
σαὑτη τῶν είρη μἑνων ὴ μανία. εὑρόντες γὰρ κατὰ τινα οίκον σχῆ μα ἔχοντα εὑκτη ρίου,
ἐν ῶι μοναχοί τινες οῖκοῦσι τῶν τῆς ἐκεὶνων ὰθεμίτου συμμορὶας, τὴν είκόνα τοῦ φιλοθἐου
ὴμῶν βασιλέως τῆι μανίαι τυφλὼττοντες τὸ τοῦ πατρός αὐτῶν τοῦ διαβόλου πεπρόιχασιν,
ός μὴ δυνόιμενος τῶι κτίστηι, κατὰ τοῦ πλὰσματος τὴν αὑτοῦἐτιιδείκνυται μανίαν. ὁρ-
μὴσας γὰρ είς ἐξ αὑτῶν ὁ περίφημος ἐν κακοῖς 'ίσαὰκιος ο Γίἑρσης ό μαγγανείαι τινὶ χρώ-
μενος καὶ ἐξοτιτατῶν τὰς καρδίας τῶν ἐθελόντων παρ' αὑτοῦ ἑξαπατὰσθαι καὶ ἐγκλειόμενος
εἰς τὰ Βηρίνης ἐπὶ πεντὴκοντα ὴμἑρας, ῶς οί τοὑτου συμμὑοπαι καὶ ταῦτα ποιεῖν αὑτὸν
παρασκευὰςοντες πρὸς διαῳθορὰν καὶ ἐξαιτὰτην τῶν ὰπλουστἐρων διαφημίςουσιν, ἐτυπτε
ρόιβδωι κατὰ τῆς κεφαλῆς τὴν εῖκόνα, ἐπιφθεγγόμενος τινὰ κατὰ τοῦ όρθοδόξου βασιλέως
ὴμῶν, μᾶλλον δὲ κατὰ τοῦ θεοῦ, δι' όν καὶ τὴν εὶκόνα ἔτυπτε, τὰ μὴτε ὰκοῆι χωρητὰ μὴτε
διανοίαι δεκτὰ καί κλασθείσης ἐν τῶι τὺπτειν τῆς ρὰβδου, ὥσπερ ἐξαποροὑμενος τί ἐτερον
ὰτιμότερον πρὰξει εὶς τὴν τοῦ ὰνθρὼπου τοῦ θεοῦ εὶκόνα, ἐπελθῶν διεσπὰραξε τὴν γε-
γραμμἐνην σινδόνα καὶ τὸ παρ' αὑτοῦ διαρραγὲν ἐκ ταὑτης πυρὶ παραδἐδωκε. τί
τοίνυν οὑκ ὰν ἐπραξε κατὰ τοῦ όρθοδόξου βασιλεως, εἰ τοῦτον μετ' ὲξουσίας ἐν χερσὶν
ἔσχεν ό βίαιος οὑτος καὶ ὰλόγιοτος ὰνὴρ, όπου γε τῆς ἐν σινδόνι γραφῆς ὰιμὑχου οὺκ ὲφεί-
σατο; καὶ δὴ. τὸ τοῦ προφὴτου προς τόν .θεον καὶ πρός ὑμᾶς καὶ πρός τον εὑσεβὲστατον
ὴμῶν βασιλέα ὰπολεγομἑνους ὰρμόδιον λἐγειν ἐως τίνος κεκραξόμεθα, καὶ οὑ μὴ εὶσα-.
κοὺσητε; βοησόμεθα π ρὸς ὑμᾶς ὰδικοὑμενοι, καὶ οὑ σὼσετε; 'εὶγὰρ οί ταῦτα καὶ ῳρονοῦν-
τες' καὶ ποιοῦντες όμοτίμως συνδιὰγειν ὴμῖν κατὰ πὰντα καιρὸν καὶ τόπον ἐπιτρἐπονται,
σκοπεῖτε, μακαριὡτατοι, “ότι μὴ ουμβαινόντων ὴμῶν οίς ἐκεῖνοι φρονοῦσι", μηδὲ ὰναστελλο-
μἑνης τῆς τοὺτων παροινίας τὸ λαβεῖν αὐτοὺς ἐξουσίαν συνὰξεως ὴ τὸ συγχωρηθῆναι αὑ-
τοὑς τοιαῦτα τολμαν 'οὐδὲν ἐτερόν ἐστιν ὴ ὰληθεστἐρους τοῦ καθ' ὴμὰς δόγματος νομι-ι ι ... . ι ι . . ...
σθῆναι” καὶ ὰδικωτὲρους καὶ βιαιοτἐρους ὰπεργασθῆναι καθ ημων. ει γαρ ως ευσεβουν-

ρεσ. 33 εσ. εἰριιιιιιί οτὶιιιτι οει. ομοσ· εὶιιο τιοσιὶιιο οκ Οιιοροιὶο ειιιτιριιι ειιιιι; ·

Ο [= ειοι·ν], Ι
5 μὴ Ονννῖλ μὲν Ον γἑνηταὶ Οιῖ ςι ἐκδιηγησὰμεθα Ι ὲκδιηγησὰμενοι Ο καὶ οιιι. Ον

ν ῶ Ον ί Ιλ οι·ιι Ο8 ὰνυποστόοτουσ Ονννἱ ὰνυποίστουσ Ον ἐξαπλὼσωμεν Ο Η Ξ οοι- 13 κα .
λ “ ι ΟΠΑ τολμῶντεσ Οννν μόνον ΟΜΕ ιςίιο τοσαὺτη γὰρ Ι το ὴ οιιι. Ονὶ'το μωσ ν

οικον Οιιινχχ -,-ὁ-που Ι -ι-ὁ-που οικον οι τη αὑτοῦ] οὶκείαν Ονῖ 2ο είς οιιι. Ι ίσαὰκκιοσ Ον
° ° · ιιοι·2: ὲγκλειόμενος εοτὶρεί ἐγκαιόμενοσ Οννι·°ΙΛ ἐκκαιόμενοσ Οί' 27 οιτινοιτερον Οι οιιι. Ον πρόιξοι Ο

ὲιτελθὼν ὰτιμότερον Ον 28 σιδόνα Οι 29 ἐν χεροὶν οιν- 0* 3ο εὶχεν Ον 32 βασιλέα
ὴμῶν Ον ὰιτολογουμἑνουσ ΟΜΙ 33 βοιισόμεθα _ σώσετε οιπ. Ονι' σὼσητε Ονν οί] εί Ι
Τοιαη-γα Οιιι· 34 Καμ οις οῃ-,_ ΟνννΛ τόπον Ι τρόπον ΟΛ ς6,ι3τ αὑτοὑς οιιι. Ι
37 ὴμὅισ Ον ςδγίρ. 138, 1 εὑσεβεῖσ ΟΠ

Αοιο οσιιιιὶίίοτμιτι οοεμπιιιιιὶεοιτιιο. Τοιτι. ΙΙΙ 18
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138 οοῖωκοτιο εΑΒΒΑ1τιοΑ 5

τες έκεῖνοι διδόισκειν ως φρονοὑσι, καὶ κηρὑττειν έν παρρησὶαι τὸ καθό έαντοὑς έπιτρέπονται
δόγμα, δῆλον ότι κατέγνωσται ό τῆς έκκλησἰας λόγος ως τῆς αληθείας παρ) αὐτοῖς οὑσης.
δὑο γὰρ ἐναντἱονς λόγους περὶ τοϋ αὑτοῦ πράγματος αληθεῖς εἶναι ῳὑσιν οὐκ έχει", φησὶν ὁ
μέγας ἴρηγόριος. ἐπειδὴ σὑν έκ ταὑτης τῆς αὶτἰας εὶς πολλοὺς οἴκονς τῶν έν ὑπεροχῆι
οντων εισδννοντες ατοπα τινα διαπράττονται αὶχμαλωτηοντες γνναικαριόι τινα
σεσωρενμένοι αμαρτίαις όιγόμενα έπιθνμἱαις ποικὶλακἐ πὰνΐοΐέ Ι-ὶανθὰ·
νοντα καὶ μηδέποτε εὶς έπἱγνωσιν αληθεἰας ἐλθεῖν δννόιμενα, αλλα μὴν καὶ
ἐν αυτοις τοῖς ὶοιωτικοῖς οὶκοις καὶ έν προαστεὶοις θυσιαστήρια καὶ βαπτιστὴριοι όιντεγεὶ¬
ροντες τῶι ὰληθινὀἶιι θὑσιαστηρὶωι καὶ τῆι όιγἱαι κολνμβὴθραι παντων όμοἴι κατεφρόνησαν
διὰ Τὴν ἄπυνεὶ-ιυμἑνῆν αὐτοῖς προστασὶαν παρα των έν τε τωι 'όεσποτικὥι οἴκωι καὶ των
ἄλλωι τρόπωι τινὶ δνναατενόντων, μὴ ὑπομεὶνητε, μακαριωτατοι, 'μὴ χρἠσασθαι τῆι συ-
νηθει παρρησιαι εὶς διόρθωσιν του τοσοὑτοὑ κακοὑὶ, αλλ' ὥσπερ τό πρότερον έπὶ Ἄνθἱμωι
διανέστητε καὶ τόν δια δορὕις προβατον περικαλὑφαι τόν λὑκον έπιχειρὴσαντα καὶ ὑπερ-
βῆναι τὴν θὑραν τῶν έκκλησιαστικὥν θεσμόῖιν καὶ κανόνων καὶ ληιστρικὥς έπιβόιντα τῆς
τῶν προβὰτων μἀνδρας όιπογὑμνὼσαντες τῆς δορας έφ' έαιιτοὑ απεδεἱξατε πόρρω που
τῆς μανδρας απελόισαντες, οὑτω καὶ νῦν ἐπαγρὑπνἠσατε καὶ διδόξατε τόν εὑσεβέοτατον
ἡμῶν βασιλέα ότι “οὑδέν κέρδος αὐτῶν, καθόι φησιν ό θεῖος Γρηγόριος, 'τῆς λοιπῆς αὑτοῦ
περὶ τὰς ἐκκλησὶας οπονδῆς, εὶ τό τοιοῦτο κακόν ἐπὶ καθαιρέσει τῆς ὑγιαινοὑσης πίστεως
δια τῆς παρρησἰας αὑτὥν κατισχὑσοι' καὶ συγχωρηθεῖεν ἔτι οὑτοι πρὸς διαφθοραν τῆς ἐκ-
κλησὶας ἑμωωλεὑειν τοῖς δεσποτικοῖς οὶκοις καὶ ὶῦιωτικοῖς καὶ τα ἔιθεσμα έν τοὑτοις πρόιτ-
τειν. καὶ ταιἶιτα μέν τέως φἑρομεν καίπερ ὑπό των δεινων κατακαμπτόμενοι, εἰ καὶ
όινὑτιοιοπα, έλπὶδας έχοντες εὶς τόν ῳιλόινθρωπον Θεόν τον καιρῶι εὑθέτωι τὴν ὑμετέραν
παροιισὶαν ἡμῖν αναδεὶξαντα, ότι ὥσπερ ὶ-ὶέτρον τόν μέγαν τόν των αποστόλων κορν-
φαιον τοῖς ἐν 'Ρωμηι έπὶ καθαιρέσει τῆς Σὶμωνος γοητεὶας έξαπέστειλεν, οὑτως καὶ ὑμᾶς
έξαποστεἱλας ἐπὶ καθαιρέσει καὶ ὁιποδιὡξει τῆς Σεβἠροιι καὶ Πέτρου καὶ Ζωόρα καὶ των
τα όμοια αὐτοῖς ῳρονοὑντων καὶ παντοἱαις περιθαλπόντων τιμαῖς πρός ατιμίαν θεοῦ· βλασ-
Φη μὶνιῖ ΤΕ και νπερηφανὶας δὑναμιν ὑμῖν ἐπιχορηγἡσει σννεπισχὑοντος ὑμῖν καὶ τοϋ πιστο-
τατον καὶ θεοερνλακτσν ἡμῶν βασιλέως τοὑτονς έξελασαι πὰσης έκκλησἰας καὶ πόλεως ως
έπιβοὑλονς καὶ λνιιεὥνας οὑ μόνον των ὰγιωτὁιτων έκκλησιὥν, αλλα καὶ τῆς πολιτεὶας
αὐ'ὶ'ἦ§- πΡὸ§ γὰρ τὴν αὑτοῦ κοικὶαν έιτιτἠδεια όργανα εὑρων τοὑτοιις ό μισόκαλο9
πασαν όιναοτατον πεποὶηκε τὴν οἰκονμἐνην καὶ αἴμασιν όιγὶων τὴν γῆν κατεμόλιινε καὶ
πὁλεὶε σφαγαῖς καὶ θορὑβοις σὑνετόιραξεν. ἐξελόισετε οὑν τοὑτονς, εὑ ὶσμεν, εὶ τὸν εὑσε-
βέστατον ἡμὥν βασιλέα καὶ τοὑς τοὑτον φιλοχρὶοτοιις άρχοντας 'ὁιὕόιξετε ὡς κοινωνοϋσι
Ύὥι ὰ αθ' , # Ιι ι ω ο ‹ι ιν εμοττι εν μεσωι έχοντες το αναθεμα, ωσπερ νπέδειξεν ὴμῖν ἡ παλαιὰ γρα ” ἐπὶφη
'Άχαρ καὶ 'Ιωναθαν τοὑς έν γνωσει καὶ ὰγνωσἰαι ὑποπεσόντας τωι αναθἐμαιι καὶ ταῦτα
των κινδννενσἀντων σνναττολέσθαι τοὐτοις ἀγνοοὑντων ότι έν μὲσωι αὑτὥν ἦν τὸ ό:νόι-
θεμα, ὑπομνὴσετὲ τε τὸ ῳιλόθεον αὑτοῦ κρατος προσαγαγεῖν τωι θεῶι καὶ τοὺς παρ' αὑτὥν
“ῖῆι ὁΡθἦ§ ἀπαχθέντας πἱστεως ἢ τοῦτο μὴ ἀνεχομένοὑς τοὑς κατα τῆς ὲκκλησὶας έπιβοὑ-
λοὶ-'Ξ όιπὼσασέὶαι. ὡς γαρ οὐ διἑλαθε τὴν σὴν μακαριότητα, καἰπερ τοϋ εὑσεβεστόττοὑ

Ο [= ειει·ν], Ξ
2 ὁ] τό Έ λόγος οιιι. Ο#Ι 3 ὰληθεῖσ εὶναι περὶ -- πρὰγμαποα Οε .ι έν οιτι. Οι"

5 τινα Οκ οιιι. ΟΠΠ 7 ἐλθεῖν απ Οι 8 προαστεὶοισ εὶσ Οι 8γι9 ὰνεγεὶρηρ-ι-Εσ Οι
ιο παρα τε των ἐν τω 1 ιι χρἠσασθε Οι 15 ἑαντοὑ ι ἑαυτόν Ο 18 ·ι·οιο'° ΟεΙν-ἶον

καθαιρἔσεωϋ Ο" ιο ὅιὰ - διαφθοραν] καὶ ΟΙ! αὑτωσ Ο" πο έμῳωλεὑει Ι οῖκοις καὶ
ὶδι ε Λ ' °'ωτικῦὶῖ Ι καὶ ὶΰιωτιιωισ οικοις Οι καὶ ὶδιωτικοῖσ Οὶὶ" “ΚΗ πρόιττει Ι ρε έν καιρῶ Οι
23 ὑμῖν Ο* τόνε σαι. ΟΤΙ 26 τοὑτοισ Οι 27 χορηγήσει Οι" 28 πὰσησ έξω Ο”
3ι ἐποὶησε Ο” 32 τὰς πόλεις Ι καὶ οπι. Ο" 32 έξελόσανε Οῃὶλ 33 διδόιξατε Οι
'ὀιδἀξητε Οε 37 ὑποιινἠσητέ Ο"
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Ξὶιἑἕνἕοὶἔἐιιῖλἑως κελεύσαντος μήτε παρασνναξαι μήτε παραβοιπτἰσαι, ἶῖωόρας 'όμως γοῦν
ἐν οῖε -ῆσωὶιῖ Καταιρἕονηρας κελενσεως καζτεβαιιτισενιἑν τηι τον πασχα ημέραι οιικ ολὶγονς,
δυνη θεὶε θεοὶενιι Ξ-αι ες, των τωνδεοποτικωι παραμενοντων οικωι, ως κατὲθετο ό απ ανα-ων
ἐν ἄλλοι 8- Η }χ ριτι εκοπασθιι-ναι καὶ εὶς του θερν έκκλησὶαν ἐπαναδραμειν. και
εἰ οὕἶοι ῖμὀῖτοποις κανοικοις των εν ρπεροχῆι οντων ταὶαντα ταντοις πέπρρικται. Ἡ ἀλλὰ
Τοῦ-των Τὸν Θὲδτην τον ,θεορ εκκλρσιαν όιεταρριττον και παρελνπονν, γέστησαμεν αν μέχρι

Ρ Ρ νρμον, αλλ έπειδη καὶ υπό των δοκουντων εντός ταύτης εὶναι καὶ εὶς αρ-
ἐοἶεων 'ῖνιξιν τελεῖν παντοὶως ἑκπορθεῖται, καιρός τό τοῦ ψαλμοὑ περὶ αύτόῖιν εἰπεῖν εὶ ό ἐχ-
0-Ξν 9 ῖννεὶό ισε με, ὑπἠ νεγκα ἄν, καὶ εὶ ό μισὥν με έπ' ἐμέ ἐμεγαλορρῃ μόνη-

ι εκΡ'~·'ὶ3ὶι ν ἔὶν απ' αὑτοῦ· σύ δέ, όινθρωπε ὶσόιμνχε, ἡγεμων μου καὶ
ἔεννἱσῖέ νυν, ς ἐπὶ τό αύτό ἐγλύκανἀς μοι ὲδεσματα, έν τῶι οῖκωι τοϋ

Ον Επορεύθη μεν ἐν όμονοἰαι. τοιοὑτοι πεφἠνασιν ἔνιοι των ἐνδιατριβόντων
Τὴν ὶὶΐκὁιλην καὶ βασιλίδα καὶ πρώτην των πόλεων, όνομα μέν ποιμένων ἐπιφερόμενοι,

Τα δε όλον λύκοι όιρπαγες, ὥν μαλιστα ύπἀρχει "Ανθιμος ὁ Τροτιτεςούντων καὶ ἄλλοι όὶλλων
ἶτολεων. οὑτος γαρ καὶ οἱ όμοιοι τούτωι έξ αὶρετικίόν 'Ακεφόιλων όντες πρός μικρόν
ύποκρινόιὶιενοι τὴν όρθοδοξὶαν ταῖς έκκλησὶαις εὶσἑῳρησαν ὥσπερ τινὲς Αὶγντιπιακαὶ μαστι-

Υεἱ· οἶΐὶνεῖ μη όαμὥς ταῖς ὶδἱαις έκκλησὶαις σχολόιςειν ὲθέλοντες, τοῦτο μόνον καλῶς φρο-
νοννἶεἐι ὶνα μὴ λὑμαὶνωνται τας κατακριθεἰσας αύτοῖς έκκλησὶας , τό έτερον κακῶς ἑῳρόνη-
σαν εν πλὴ θει 'όιότγειν τοσούτωι έν τῆι βασιλενοὑσηι, ὶνα πολλούς τωι ὶδὶωι βαρὰθρωι
σϋγκοιταοτιόισωσι. ἐξαοιςὴσας γαρ ό εὶρημὲνος 'Άνθιμος ού τὴν εύαγγελικἠν, αλλα τὴν
πεπλασμένην Ξωὴν, ως τό τέλος ἔδειξεν, όιπολιπὼν τὴν ἐμπιοτευθεῖσαν αύτωι έκκλησὶαν
Τραπεςούντων έπέβη τῆσόε τῆς πόλεως πρό τούτων φανερὥν ένιαύτὥν έκπομπεύων πᾶσι
Τὴν ἐνχῖὶὶ-ὶειτισμένην τῆς οὶκεἰας πολιτείας ἐγκρόιτειαν καὶ πορισμόν ἐκ τούτου ποιούμενος
Την Εὑσέβειαν. σιιναρπόισας ούν δια ταύτης ἠδννἡθη καὶ τοῖς βασιλεὶοις εὶσδὑναι ἐκεῖθεν
-_-_,_______

Ο:

Ι Θ ὑπεκρίνετο τἡν εύσἑβειαν καὶ ως όρθόδοξος χειροτονηθεὶς Τραττεςουντος ύοτερον ως εύοεβὴς αμα και
έΥκΡα”ὶ”ὴ5 καὶ τὴν μεγαλόπολιν προύπιεν. ως μεν οὑν παρα κανόνα9 προχεὶρὶσθἑὶπα έὶ9 Κωνσταντινού-
Τὶολὶν κατὰ ὶ-ιετόατασιν ῆ μεταβασιν καὶ ανευ ὲξετασεὡς τε καὶ κρὶσεως ό ιιακὰριος Ἄγαπητός αύτόν του θρόνου
ὰΐὶῖινκορότιςισεν, ως δὲ ύπόνοιαν έχοντα ῳρονεῖν τὰ τῶν αὶρετικὥν (καὶ γὰρ ὑπομνησθεὶς κατ' αὐτῶν ούδὲν έφρό-
νὶισέν ὐὶνὶὲε εὶς εύσἐβειαν ούόἑ κεκὶνητο κατ' αὐτῶν), λιβὲλλννἰ ὰπἠὶῖονν Ολ-'Τὸν καΐὰ “ὶῆἰ νιὶνὲϋεως. ὶνα αποτρι-
Ψὰὶ-ὶενοἰ Τὴν ὑπόνοιαν πόλιν τόν Τραπεἕοὑντος θρόνου κληρὼσηται· εὶ' δὲ μὴ, κόκεῖνον προσαπολέπειε καὶ ως
αὶρετικός ἀναντιρρὴτως λογὶςοιτο. τάχα ὶ:ὶέ καὶ τό ἐξ αὶρετικὥν εὶναι καὶ 'Ακειραλων ἐκ του μὴ εύρςὶὶῆναι καὶ
πρωην καὶ μετα ταῦτα ύπονενόηται. έλεγχος γαρ αὑτοῦ ιρανερός της αἱρέσεως ούχ εύρὶσκεται. Βια
ὶ-ὶὁνῖὶν ἄρα τὴν παρα κανόνας από ταττεινοτέρον θρόνου ὲῳ' ύψηλότερον ι-ιετόοτασιν καὶ ἄνευ κρίσεως τῶν τῆς
Κωνοταντινούπόλεως απελἠλατο καὶ ού δια τὴν αῖρεσιν. εὶ γαρ διὰ ταύτην κοιτεβιβασθη, παντως καὶ τῆς
Τραὶὶἶἢῦυνΐοἱ αὐτόν ἔόει όιπελαθῆ ναι καὶ μὴ διόι λιβέλλων δόαεως αύτἡν έιτιτρὲπεσθαι, ὥσπερ καὶ εὶ μὴ ό τῆς
μεταοτὰσεως κανὼν ῦιεκὼλνεν, ἔὅει τὴν Κωνσταντινούπολιν ἔχειν δόντα λιβὲλλονς οῖονς όπηιτεῖτο καὶ ὶτιὶ τῆι
τῆς Τροατενοϋντες έκκλησὶαι, καὶ όπτοτριψαμενον τὴν ὰοέβειαν. ότι δέ ούχ ὡς αὶρετικός όπλοῖις, όλλὶ ως
ὑιτόνοιαν έχων αὶρετικου ὲνεκαλεῖτο, δηλοῖ μὲν καὶ τό ὲιτιτρἑιιεσθαι πὰλιν τὴν Τραπεςοι-ὶντ·ος. δηλοῖ δὲ καὶ ό
οτινοιμὶσας τὰς οννόόονς απασας ὶῖ.. Ψ' ντς Μ ΥΙΙΙ ιινε] ὶνὶανιχαἱων λέγων αὐτόν δεδωκἐναι ὑπόνοιαν, ωστε
ἐξ ὑιτονοὶας ούκ αν ούόὲ τού της Κωνσταντινουπόλεως ἑδεδὶωκτο, εὶ μὴ τοῖς περὶ ιιεταστὰσεως κανόσι
προσέκρουαεν: -- Ον ὶιι τος.

Ο ζοοτνὶ, Ξ
± όμως σαι. Ο" 2 ούκ ολὶγονσ εν τῆ του πασχα ὴμἑρα Ον 5/6 ἀλλ® ἀεὶ Ονλ αλλα

καὶ εὶ ΟΠ 6 τὴν έκκλησὶαν τοῦ θἶἶ ΟΙ' 7 τό ἐντόα Ον Β ότι εὶ Ι ιι γιιέἶιοτα 0”
ιν ειιατριὶὶοντων ονιι τς τὴν νεκὰλιιν ·-· νέλεων Ο°^ κωνῃανννεένῖελιν Ο°"1 ι-4 τνειπεαννῖοι
Ον τραπηουντὶων 1 Ιῦ εὶσἑφρησαν ἑαύτοὑσ ὶὶ Ι7 ιὲΐὶδϋὶ-ιὥς ΟΙΏ. Ον* έθἑλοντες σχολόηειν
Ον μὴ σχοτὰἔϊν ον Ωοπ μὀυω Ον χει λνμαὶνωνται _ ἐκκλησὶαα Οια! τὰς ιιατακριθεὶσας
αύτοῖς λυιιαὶνωνται ΟεΛ τρῇεο σνγιςαταοπααωσι τὥ-βνιρέιὶὶνω Ο® 20 έγιςατνιντιἀϋωσὶν Ι
21 ἐκκλησὶαν αὑτω Ον εε τῶν τραπεςοὑντωιι Ον τρνιῖνεςνυντϋσ οὶἶὶ 24 ἐκεῖθεν έὶϋδννω 0”
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ὥσπερ ὲπαύξειν προσδοκὥν τὴν ὑπουλον τῆς οὶκείας Ξωῆς ὑπόληψιν καὶ σννὶ-3ὶιΦιὶτιιθεὶ3 ἐπὶ
| πολλούς χρόνους τοῖς έμφωλεύονσιν ἐνταῦθα αὶρετικοῖς καὶ τόι έκείνοις κεχαρισμένα καὶ

πραττων και λέγων οὶα νοσὥν τὴν όμοίοιν αύτοῖς αὶρετικὴν μανἰανι ἐπειδὴ' ἐν έσΧὰ'ὶὉὶ§
ὶ . . ιόιακειμενον εθεωρησε τὸν τῆς όσὶας μνὴμης Ἐπιφανιον, μηχαναταί τι όπερ αντικρυς τόν

αὑτοῦ διεφθαρμένον ὴλεγξε σκοπόν. ὥσπερ γὰρ ἑπειγόμενος πᾶσι παραστῆσαι τἦ$ ὶ±ακΡ°ἄΞ ιι
αύτοῦ ένταῦθα προσεδρίας τὸν δόλον καὶ τό πολλοῖς ἀπορούμενον καὶ τοῖς συνετωτέροις
μόνον ύποπτευόμενον εὶς ῳανερὸν καὶ ἄκων ἐνέγκαι ὲξεβιασθη· πρό πολλοῦ γαρ προύπινε
τὴν μοιχικὴν όιρπαγὴν τῆς βασιλίδος εκκλησίας. τοῦτο ούν ὴδυνὴθη δια τἦΰ ἐκέὶνων
συνόιρσεως καὶ τὸν εὑαγῆ τῆσδε τῆς πόλεως θρόνου ὑφαρπόισαι καὶ εὶς τοσαύτην διοίκησιν
προαχθῆναι τῆς ὶδἱας ὀιμελὴσας ἑκκλησίας καὶ χὴραν καὶ ᾶνανδρον μέχρι τοῦδεταύτην ιν
καταλιπὼν, ἐξ ού καὶ τόν δὀλον τῆς πεπλασμένης πολιτείας προφανῆ πασιν ὰπέδειξεν.
μικρός γὸιρ όιντἑχεοθαι ἑκκλησἱας ὑπερηῳανὴσας εύθύς εὶς τοσοῦτον ὰούγκριτον έκεἱνης
ἐκκλησίαν ἑαυτὸν επέδωκεν ὡς ἱκανὸν όντα ταύτης έπιμελεῖσθαι. ἐπειῦὴ ούν δικοιὶὶ-ιϋΞ
ουτος ἐπιτετἰμηται παρ' ὑμῶν καὶ ἐκβἐβληται τοῦ θρόνου τῆς βασιλίδος ταύτης πόλεως
τοῦ πιστοτόιτου ὴμὥν βασιλέως τὴν δικαίαν ὑμὥν έπὶ τούτωι ὰγανακτησιν προσόεξα- 15
μένου καὶ συνεπαμύναντος τοῖς τε θείοις κανόσι καὶ τῆι κοιθολικῆι πίστει, ού βούλεσθε 'όε

Ε.ο. 2 ί5- 3 τῖὶν τταντελῆ τούτου ἀπωλειοιν ὡς τὸ ἐπιοτρἑιμαι αύτὀν ὶμιμεῖσθε γὰρ Χριστόν τὸν θεὸν
ἡμῶν τόν ἐλθὀντα καλέσαι ού δικαίους ἀλλ' ὁιμαρτωλούς εὶς μετόινοιαν καὶ ούτως πατρικοῖς

Μ νΙΠ 903 0τιλἀΥΧνΦι5ι εἰ έπιγνοὑς τὴν οὶκείαν ὁιμαρτίαν ἐπιστρὲψει, προσδέχεσθε)ι ὁΡΚὶ3οὶ-λεν Τὴν
ὐνελἐραν μακαριότητα, εὶ καὶ τολμηρὀν τι ποιοῦμεν, κατὰ τῆςὰγίας καὶ ὁνοουσὶον Τρὶὰδοῖ εν
και ° ~ · ·του κορυφοιιου των αποστολων Πέτρου καὶ τῆς σωτηρίας καὶ νίκης τοῦ εύσεβεστόιτου
ἡμῶν βασὶλἑω§ μὴ περιιδεῖν τούς θείους κανόνας ὑπό τούτου κατα·ιι·ατ0νμἑνΟυ§ νὶιδέ ”ν”έΡὶ·
ΨΡονονὶ-ὶἑνιὶν παρ' αὑτοῦ τὴν παραδοθεῖσαν αύτὥι ὲκκλησἰαν, ἀλλ, έξοικολονθοῦσοιν ἔν
ἄπασὶ τοῖ5 πρὸ αὐτῆς διαλαμιμασιν ἐν τῶι ὰποστολικὥι ὑμῶν θρόνωι πρᾶξαι ἑπ' αὑττἶὁι

Ι- ν 29 ἔτὶ καὶ νῦν κατὰ τῆς των κανόνων αὑθεντὶας νεανιευομένωι καὶ προτιμὴσαντι τὴν μετὰ των 26
εὶρημένων αὶρετικὥν ουνδιαγωγὴν τῆς ἰδἰας εκκλησίας, ὅιπερ ὁ ἐν αγίοις Κελεοτῖνος ἐπὶ
Νεστορίωι τῶι όυσσεβεῖ φαίνεται διαπραξόιμενος. προθεσμίαν αύτὥι παρέχ0ντε§ ὥσ-
περ οὑν κἀκεῖνος Νεστορὶωι, ὴς ἐντὸς ἐὰν μὴ ἀπαντὴσας τὸν εὶρημένον λίβελλον τῆι ἀπο-
στολὶκἦὶ νι-κἶιν καθἑδραι ἐπιδὥι τῆι τε ύμετἐραι μακαριὀτητι καὶ τῶι ὰγιωτὰτωι τῆς βασι-
λὶδ09 ἄρχιεπιοκὀπωι καὶ τῆς αὶρετικῆς νόσου ἑαυτὸν ὰπαλλὰξηι καὶ ἐπὶ τὴν ἐμπιοτευθεῖσαν νο
αὐτῶι ”ὶ'ῆ§ Τραπεςουντίων ὲξορμὴσηι ἑκκλησἰαν, ὁρίσατε, ὁιγιώτατοι, ἀλλότριον μὲν αὑτὸν
είναι καὶ γυμνόν πόιοης ὸιρχιερατικῆς αξίας τε καὶ ένεργεἰας τὥι κρίμοιτι ὑποβαλόντα έαυ-
τόν τῶν εὶρημένων αὶρετικὥν καὶ τὴν μερίδα τούτων ἀσπασὁιμενον, έτερον δὲ ἀντὶ τούτου
τῆι έκκλησίαι Τραπε3ούντων προχειρισθῆναι. ἐπειδὴ δέ ού μόνον ούτος, ὰλλὰ καὶ
έτεροι έπίσκοποὶ τε καὶ κληρικοὶ καὶ ἀρχιμανδρῖται εύαρίθμητοι ἑπιβουλαῖς χρὡνενοὶ κατὰ νε
τῆς τοῦ θεο” ἐ ' ' ' °° ° ° °° ~ °ιι κκλησιας και δια τουτο και μονον τηιδε τηι πολει ἐνῦιατρίβοντες ταραχόις

Ο [= αοτνὶ, Ι
Ι ὑπόληφιν τῆς _ ςωῆς Ον 2 τοῖς Ι καὶ τοῖσ Ο καὶε οιτι. ΟΜΝΛ 3/4 τὸν _ έ”ν”ὶΨὰνὶνν

ἔν ὲϋκὰτοκ ὲθεὡρησε διακεὶμενον Ον 5 Βιὴλεγξε διεφθαρμένον Ον 5-6 τησ μακρασ ¬¬ 'ὀόλον
'πᾶσι 'ν”αΡαν'ὶ'ἦσαι ΟἹ 5 μικρὅισ Ο” 6 ἐνταῦθα οιιι. Ον αύτοῦ ἐνταῦθα ΟΝΙ ἐνταῦθα
αύτοῦ Ον προσεδρείοις Ον παρεδρἰασ Οιἱ προεδρίασ Ο” καὶ τὸ οηι. Ι ςι -προύτινε Ον
τῖροὐτεὶνϋ Ο" 9 θρόνον τῆσδε όιρπἀσοιι τῆς πόλεως Ον ιο ταύτην οιπ. Ο" ιι καὶ οτιι. Ἑ
'πενλανηνἐνῆσ Ον 12/13 ἐκκλησὶαν ὲκείνης Ον 13 ἑκκλησίασ θρόνον Ον] ἑοιυτὥ Ον έπεὶ ΟΣ
ιν, ὴμὥν Οῖ ιο συνεπαμύνοντοσ Ο" 17 ὡς] εὶσ Ι ἐπιστρἐφαι καὶ ςῆν ΟΠ μιμεῖσθαι Οτ
18 Εὶ5] εὶ 0' ούτως ΟΠ πόιντωσ Οὶὶννἰὶ ιο προσδἑχεσθαι Οι τοῦτον προσῦἑχεσθε Ι
2ο ὑμὥν Ο' όμοουσὶου καὶ όιγίασ ΟΙ' 23 ἐξακολονθἠσαντα Ο" 24. αὑτοῦ Ον* 26 αὶρε-
τικὥν Φιν- 0* 27 παρἑχοντεσ αύτὥ Οῖ αύτὥ παρέχοντασ Ι 3ο ἐπὶ οπι. 1 3: τῆσ ΟΗΙ
τὴν Οι οιτι. Ον τραιτεςουντοσ Ον „ εκκλησίαν ἑξονιιἠσιι Ον 3: ὑποβὰλλοντα Οι 34 τρα-
πεςουντίων ΟΦΙ δέ οιτι. Ο" ”
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παρἐχειν καὶ ΤαὑΤἡι καὶ Ταῖς ὁιπανΤαχοῦ ἑκκλησὶαις καΤ' οὑδὲνα Τρὁπον παραιΤοῦνΤαι,
δεὁμεθο: καὶ Τοὑς ΤοιοὑΤονς απανΤας παρ' ὑμᾶς ὰχθῆναι καὶ εὑθὑνας ὑποσχεῖν Τας Τοῖς
κανόσι πρεποὑσας, δἡλονὀΤι καὶ ἐπὶ Τοῦ προειρἡμἑνον Ἄνθἱμοὑ, καὶ ΤοὑΤων δὲ πὸινΤων
γρηγοροὑσης Τῆς δικαιοκρισἱας Τῶν παρ, ὑμῶν καλῶς φὑλαΤΤομἑνων κανὸνων, ἶνα μικρὸν
αναψὑξηι ἡ Τοῦ θεοῦ εκκλησία ΤοὑΤων ἑλενθεροὑμενη καὶ μαθωσιν οὶ ήι ποιμανΤικἦι καὶ
Τῶι κλἡρωι προσελθεῖν ΤοὑΤωι Τῶι Τρὁπωι βουλόμενοι ὡς οὑκ εὶς Τἐλος παρασιωπἡσεΤαι
κὑριος, αλλ' ἑπαγρὑπνἡσει ἐπὶ Τοὑς ΤοιοὑΤονς ποιμἑνας, ἐῳ' οὑς καΤα Τὸν προφἠΤην καὶ
παρωξὑνθη ὁ θὑμὸς αὑΤοῦ. οὑΤοι γαρ οῦΤοι ποιμαἱνονΤες οὑ Τα πρὁβοαα, ὁιλλ” ἑανΤοὑς
καὶ βδελὑσσὁμενοι κρίμα καὶ πανΤα Τα ὁρθα διασΤρἐφονΤες παρ' οὑδἑν ἔθενΤο Τἡν καΤὰ Τἦς
ὲκκλησἱας ἐπιβουλἡν καὶ Τἡν καΤὰ Τῶν ὁιγὶων παΤὲρῶν βλασφημὶαν. ἡν ὲκδικοῦνΤες,
μο:καριὡΤαΤοι, προσδἑξασθε Τὴν ἡμεΤἐραν ὶκεσἱαν καὶ Τἡν παρὰ Τοῦ θεοῦ δοθεῖσαν ὑμῖν
ἐξοὑσἱαν ἐπὶ οιὑΤοῖς κινἡσανΤες καθαρὶσοαε Τὴν Τοῦ θεοῦ ἐκκλησὶαν Τῶν λὑκῶν ὲπαφἐνΤες
αὑΤοῖς οὑ Τἡν ποιμανΤικἡν, ἀλλὰ Τἡν παιδειπικἡν ὑμῶν ρἑιβδον. κἔιν γαρ μεΤανοεῖν
ἐπαγγεἰλωνΤαι, ἡ προλαβοῦσα αὑΤῶν Ξωἡ ἄλλαιε ἄλλως Τοῖς καιροῖς καὶ οὑ Τῆι ἀληθείαι
σὑμμεΤαβαλλομἑν·η πισΤεὑεσθαι Τὰ ποἰμνια ΤοὑΤοις οὑκ ἑπιΤρὲπει. Τοὑς γε μἡν Τἡν Τοῦ
θεοῦ ἑκκλησίαν ἀρνησαμἑνονς καὶ ἔξω ΤαὑΤης δικαίως καΤασΤὁινΤας αὶρεΤικοὑς Σεβῆ ρον καὶ
ὶἶἑΤρον καὶ Ζωὁραν καὶ Τοὑς Τὰ ὅμοια ΤοὑΤοις φρονοῦνΤας, ἐφ” οὶς Τἡν ὑμεΤἑραν κρίσιν
ἐξεδἑχεΤο ὁ εὑσεβἐσΤαΤος βασιλεὑς, ἡδη κοαακεκριμὲνοὑς ὑπὸ Τε Τοῦ ἀποοπολικοῦ ὑμῶν
θρόνου καὶ Τῶν ἄλλων παΤριαρχικῶν θρὁνων καὶ πασης αρχιερωσὑνης μἡ ὸινεχομἑνονς
κανονικῶς Τῆι Τοῦ θεοῦ προσελθεῖν ἐκκλησἱαι ἐξελὸισαι πανΤὸς οὶκοὑ δημοσίου Τε καὶ
ἰδιωΤικοῦ αξιὡσοαε σὑμιμἡφον ὑμῖν γινομἑνοὑ ὑπὲρ Τἡς Τῶν ἐκκλησιῶν εὶρἡνης καὶ Τοῦ
εὑσεβεσΤὁ.Του ἡμῶν βασιλέως, ῶι πδισα οπουδἡ καὶ φρονΤὶς νὑκΤωρ Τε καὶ μεθ' ἡμἑραν περὶ
ΤαὑΤης προ Τῶν ἄλλων γὶνεΤαι, καὶ παῦσαι πᾶσαν Ταραχἡν ἐπιγινομἐνην' Ταἶῖ ἐκκλη-
σίαις παρ' αὑΤῶν καὶ πᾶσαν αὑΤῶν ἑΤεροδιδασκαλὶαν σννιδεῖν Τε, μακαριὡΤαΤοι, καὶ προ-
Τρἐιμαι Τὸν ῳιλοθεον ἡμῶν δεσπὁΤην, ἐφ' ῶι νομοθεΤῆσαι ὥσπερ Τα ΝεοΤορὶον Τοῦ δυσ-
σεβοῦς, οῦΤω καὶ Τα Σεβἡρον Τοῦ ῳρενοβλαβοῦς ιμὑχοῳθὁρα σνγγρὰμμαΤα βλασφη-
μοῦνΤα εΐς Τε Τἡν ἐν Χαλκηδονι αγίαν σὑνοδον καὶ Τὸν Τὀμον Τοῦ ἐν ὁιγίοις παΤρὸς ἡμῶν καὶ
αρχιεπισκὸπου ΛἐονΤος Τιὑρὶ παραδοθῆναι. διὰ γὰρ ΤοὑΤων ἀμφἱβολον Τἡν πὶσΤιν ἐν
Ταῖς Τῶν ὁιπλονατὲρῶν ιμνχαῖς ποιεῖν ἑοποὑδακε καὶ μυκΤηρἱ3εσθαι παρα Τοῖς ἔθνεσι Τὸ
μεγα καὶ σεπΤὸν ὅνομα Τοῦ Χριατιανισμοῦ πεποἱηκε. καὶ γαρ ΤοὑΤου χὁιριν εὶς Τε Τἡν
'Ρωμαίων προς ὑμᾶς ἐξαπεσΤεὶλαμεν, καὶ Τἡν ὑμεΤὲραν δὲ εὑκΤαἰαν εὑαγγελισθἑνΤες παρ-
οὑσίαν ἑξεδεξἀμεθα ΤαὑΤην, ΤοιαὑΤας παρὰ Τοῦ εὑσεβεσΤὰΤοὑ ἡμῶν βασιλέως ὑποσχἑσεις
δεξὁιμενοι ὅΤι Τα παρ' ὑμῶν ἐπ' αὑΤοῖς κανονικῶς ῳηφηὀμενα σπονδὸισει ἡ αὑΤῶν εὑσἐβεια
πανΤὶ Τρὁπωι Τι·ἐραΤι παραδοῦναι καὶ Τῆς χρῦνὶαἱ Τοὐΐων ”ὶ”αΡαΧηΞ Τι-ἀνΤα Τὸν κόσμον
λοιπὸν ὲλενθερῶσαι. Τὰς δὲ προσηγορἱας Τῶν εὶρημένων ἐπιοκὸπων καὶ κληρικῶν καὶ
μοναχῶν καιρῶι δἐονΤι ἐηονομασομεν Τι·αρισΤῶνΤες πῶς οῖ μὲν Τὰ ΝεοΤορἱον, οῖ δὲ Τα Εὐ-
Τὑχἑος φρονοῦνΤες ἑφ” ἑκὁαερα διασπᾶν Τἡν ἐκκλἡσὶαν ἐπιχειροῦσιν.

15 ὁ μὲν "Ανθιμος ὑπὁνοιαν αΙρεΤικοῦ δεδοικὼς σννεχωρεῖΤο Τἡν ἐκκλησίαν `ΓραιΤε3οῦνΤος πὰλιν ὶθὑνεινι
εἰ λίβελλον δοὶη καΤὰ Τῶν αὶρεσεων· οῦΤοι 8' ὡς ὼμολογημἐνως [ὁμολογημἐνωσ Ον] δν-τες ἐν Τῆι αὶρἐσει Βια Τὸ
πολλάκις Τοῖς καιροῖς ῳωραθῆ ναι σνναλλοιωθὲνπς οὐδὲ Τῆς ·ιι·οιμανΤικης εκρὶνονΤο άξιοι: _ Ον ὶιι ιιιε.

Ο [== ειοτν], Ξ ” '
τ πανιαχοῦ Ι ε ὑμῶν Οι 3 δοκοὑσασ Ι 6 ΤοὑΤω-Τροπω προσελθεῖν Ι Τοὑιω

καὶ Τῶ Ον 9 βδελλὑσσὸμενοι Ον Τἡν οιιι. Ι Η ἡμῖν Ο” 13 ΥὰΡ εἰ Ο* 14 ὲπαγνὲλλωνΐαὶ 1
αὑΤοῖσ Οι 15 ονμμεΤαβαλομἐνη .Οι Τοιὶαοισ Τὰ ποὶμνια Οι γε μὴν ΟΠΠ δὲ Οι
Π -τοις.-των Οε ὴμε-Γέρας Οι 18419 ὑπό Τε - ανεχομἐνονς οιιι. Οι· οι ὰξιὼσοαε Ι οιιι. ΟΛ
γενομὲνον Ον εε Τε καὶ ΟΤΙ Τε οιιι. Ον 26 φρενολἠ·ι·ι·Τον ΟΕΛ 28 παραδιδὀναι Ι
:8,ι'εη ποιεῖν Τἡν-ιμνχαῖς Ι 3: ΤαὑΤησ Οι 33 ὑμῶν ΟΨΧ οπονδἀςει Ο 35 καὶι οτιι. Οι
Τε καὶ Ξ 36|3ς εὑΤυχοῦσ Οι

¦”›
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Ύπογραφαί

Μαριανὸς ὲλἑει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἀρχιμανδρίΤης καὶ ἔξαρχος Τῶν εὑαγῶν
μοναοπηρίων όιξιὼσαὲ ὑπἑγβϋψαι π
ἌγαπηΤός ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τῶν Δίου όιξιῶσας
ὑπἐγραψα: ·_ 5
Διόσκορος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τῆς αγίας νἔισινροε
Εὑφημίας ὰξιὼσας ὑπἐγραιμα: _
Ἄγόιπιος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Θαλασσίου αξιὡσας
ὑπἐγραψα: _
Παῦλος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τῶν 'Ρωμαίων αξιὡσας ιο
ὑπἑγροιψα: _
'ΑνΤωνῖνος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τοῦ αγίου παΤρός
ἡμῶν Εὑσεβίου ἀξιὡσας ὑπἑγραψα: _
ΣΤἑφανος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑτερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς 'Ολυμπίου όιξιὼσας
ὑπἐγραψα: ¬- 15
'Αναστάσιος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑτερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τῶν 'Ρωμαίων ὰξιὼσας
ὑπἑγραψα: _ .
Δίὶὶ-ίὴΤριος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤεροι; καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τῶν Φωκδι ἐιξιὼσας
ὑπἐγραψα: _
Κνριοικὑς ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τῶν Εὑφημίου όιξιὼσας εο
ὑπὲγραψα: _
Ζωίλος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑτερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τῶν ΘεοδόΤου ἀξιὼσας
ὑπἑγραινα: -
ΙνΙ.ΙΛΝνΕ'› ΝΙΒΕΚΙΟΟΚΠΙΑ ΠΕΙ ΡΚΕΞΒΥΤΕΚ ΕΤ Ι·Πΐ.(ὶνΜὶΞΝ¦ ΜΟΝΑΞΤΕΚΙΟ ΕΨΡΠΕΞΜΠ ἩΟΘΛΤΨΒ

Βνδ(]ΙἱΙὶί3θὶΙὶ ···- εε
ΣΤὲῳανος ὲλἐει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τῶν ὶ-ὶρομὡΤου όιξιὡσοις
ὑπἐγραιμα: _
Ζἡνων ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τῆς οὑσης καὶ διακειμἐνης
πλησίον Τοῦ οίκου Τῆς αγίας ενδόξου παρθένου καὶ θεοΤόκου Μαρίας ἐν Τῆι
πηγῆι όιξιὼσας ὑπἑγραιμα: _ εν
"Αλέξανδρος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τοῦ καλαμἰου όιξιὼσας
ὑπἑγραιρα; _
Δόιδας ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τῶν Καιουμδι όιξιὼσας
ὑπἐγραιμα: _
'Ρόδων ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Θεοδώρου όιξιὡσας ὑ-
πἑγραψα: _
Γεννάδιος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑπρος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Κυριακοῦ όιξιὼσας
ὑπὲγραιμα: -

Εκ? απ

Ο [= εε. ι· (ιιεοιιο ειιὶ 7). νὶ, 1 [ιιεσιιε ειὶ 7]
ι αἱ ὑιιογραωαί Ο" οτιι Ι ε μαρινιανὸς Ον ελέω ΟΝΙ. 3 ὰξιὼσας οπι. Ι ιι ἑλἑω

θῦ Οὶἱ οιτὶ. ΟΠΑ οπονδίου ΟΦ/\ 6 οτι. ἐλέει θεοῦ οπι. εοπιροτ ΟΠΑ ἑλἑιο Ι 7 ἀξιὼσαε ιη-
πἑγραψα οττι. Ον αξιώσεις οπι. ΙΛ 8_ρ. 147. ιι 'Αγάπιος ·- ὑπἐγραιμα] καὶ οί λοιποί ΟΤΙ
12-14 Τον ὀαίον ··· νυνἦε οιτι. Ον Τε/Τ3 ποπρὸς ἡιιῶν σιν. Οι εε. 25 οπι. Ο", Οιι εροιὶο Τ-εί.
εις αεἑ σιιἰεεκίενκιἰἱο Λ κειιονκεκ' Οε ρκἰοι· Λ ενιιιιειιιι Οί) 25 οιιιειει ΟΕ 26 °ιι°ρομόΤου Ον
28/ες οῦσης _ μαρίασ Ο" ὁιγίασ θεοΤόκου Τῆσ Οελ 30 ἀξιὼσοις ὑπἑγραινα οπι. Ον 31 καλό-
μου ΟΦΛ 33 μονῆς οιιι. ΟΦΛ
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ιο Θεόδωρος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τῶν Μαρωνίου ἐν Συκαῖς
αξιῶσας ὑπἑγραψα: _

Το Σίλοις ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τῶν 'Ηλία αξιὼσας ὑ-
πἐγραφα: _

ει Παῦλος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Σαμουῃλἰοη ἀξςὼσαε ιι
ὑπἐγραψα: _

ι · ι. ν22

ὑπἐγραιμα: _ Τ
23 Κυρίων ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ήγοὑμενος μονῆς Των Αίγυππίων αξιῶσας

10ὑπἐγραιμα: _
ιι Βασίλειος ἐλέει θεοῦ πρεσβῦτερος και ηγουμενος μονης Τοῦ αγίου Συμεῶνη

εε
ἐπίκλην Τῶν Κυρακωνὅι αξιὼσοις ὑπἑγραψα: _
'ὶωαννης ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος Τοῦ αγίου αποσΤόλου Θωμα ἐν Τοῖς Μοδἑοπου
αξιὼσας ὑπἐγραιμα: _

26 Μαρκος ήγοὑμενος μονῆς Θεοδώρου από ὲκσκεππόρων αξιὼαας ὑπἐγραψα: _ Η·
7 Φλαβιανός ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ δευΤεραριος ΜοδἐσΤου Του θεοφιλεοΤαΤου

πρεσβυΤἐρου καὶ ήγουμἑνου Τῆς εὑαγοῦς μονῆς Μοδἐοπου ἐπίκλην Τῶν Λυ-
καόνων αξιῶσοις ὑπἑγραψα: _

28 Μαρῖνος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ήγοὑμενος μονής ὶἶοιυλίνου αξιὼσας ὑ-
εο

εε
πιΰιεειναι Τ -
Θεόδωρος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τρὑφωνος αξιὼσας
ννὲγεαναι _

ο ΘεόκΤισΤος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονής Της αγίας ενδόξου

3Ἑ

3Ω

33

34·

ἹΞ

παρθένου καὶ θεοΤόκου Μαρίας πλησίον Τῶν “ὶὼβ αξιὡσας ὑπἑγραιμα: _
Κοσμας ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τοῦ αγίου προθρὁμου καὶ 26
βαπΤισΤοῦ 'ὶωαννου ἐν Τοῖς ΣΤουδίου ἀξιὼσας ὑπἐγραψα: _
ὶἹἐΤρος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τῆς αγίας ἐνδόξου παρθένου
καὶ θεοΤόκου Μαρίας καὶ Τοῦ αγίου καὶ ἐνδόξου μαρΤυρος Διομήδους ἑπὶκλην
“Ιερουσαλήμ όιξιώσας ὑπἑγραψα: _
Ἑλευθἐριος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τοῦ αγίου καὶ ἐνδόξου 80
μαρΤυρος Κυριακοῦ αξιῶσας ὑπἑγραψα: _
'Αλέξανδρος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς ής καΤα Ἄβραμιον
Τόν Τῆς όοίας μνήμης ἀξιὼσας ὑπεγραιμα: -
Θεόδωρος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς 'ὶῶβ αξιὼσας ὑπεγραιμα: _.. . ι . . . 866 Τρὑφων ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ήγοὑμενος μονής ίἔλπιδιου αξιωσας υ-

3?

πἐγραιμα: _
ΣΤἑφονος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ήγοὐνενος μονῆς Τῶν Κὼνοπα αξιὼσας
ὑπἑγραιμα δια χειρὸς ὶακωβου διακόνου καΤ” ἐπιΤροπήν μου γραιμανΤος
προΤόιξας Τῆι ὶδίαι μου χειρὶ Τὸν Τίμιον οΤαυρόν: _

8 Βαβὑλας ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ήγοῦι-ιενΟ§ μονῆς Του εν αγίοις Δανιήλ Τοῦ ίο

Ο [= εεν]
' πι. Οθθ 68 Ο Ζειιοιιιιιε Λ μαρὼνησ Οι νὀιρωνοσ Οε ε ὰξιὼνας νπἑγροψα ο1 ε ωροσ

5 μοι-ης οιιι. Οκ ιι/ιε μονηο _ ειιὶκλην Ο" μονῆς Οιλ 16 θευΤεριαριοσ Ο" 17 εῦαγνῦε
οαι ΟεΛ ΜοδἑσΤου οπι. ΟΒΛ εςχειι ενδόξου -Τ ννιρίασ Οί" θεοΤόκου Ο" θεστὸκου Μαρίνο Λ
25/26 Τοῦ αγίου -_ ἐν Τοῖσ Ο" Τῶν Οθ|\ 27/28 Τῆσ ὰγίασ ··-·· δὶομἠῦυνυ Ο" οπι. ΟΒΛ 29 ίΕΡου·
ηλ Ο" 30/31 καὶ ενδόξου μαρΤυρος Ο" οπο. Ο" ιὶἀΡ"ῦ-ίΡο§ Λ 32/33 'Γῆϋ' καΤὰ -· μνἠμησ Ο”

ὶ Φ ο ί Οθαβραμίου Οθἴὶ 38 χειρὶ διακόνον ίακῶβου Οθ Βίον Ο" ἐί-"ὶν Ο 4 ὰγ Ον

'Ιωαννης ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ήγοὑμενος μονῆς Θεωὼρου αξιωσας Τς
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ἐν Τῶι οπὑλωι καὶ Τοῦ αγίου 'ὶωαννου ἐν Τῶι μικρῶι βαθει καὶ Τοῦ αγίου
αποστόλου 'Ανδρεου πλησίον Τοῦ σΤὑλου αξιὼσας ὑπἐγραῳα: _
'ὶωαννης ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς ἌνασΤασίου αξιὼσας
ὑπἐγραψα: _
Ἄνθἐμιος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ήγοὑμενος μονῆς Νἑωνος αξιὼσας ὑπἐ- ιι
ΥΡαΨαὶ Τ
'Ιωαννης ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τοῦ αγίου αρχαγγἐλου
Μιχαήλ Τῆς ἐπίκλην Τῶν Χαρισίου αξιὼσας ῦπἐγραινα: _
'Ιωαννης ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Μαρα πλησίον Τῆς ἌεΤίου
κινοπἑρνης αξιώσας ὑπἑγραψα: _ 10
Φωκἄς ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τῆς ὲπίκλην Τῶν 'ὶωνδι
πλησίον Τοῦ ΔευΤἑρου ὑπἐγραψα: _
Ζὡσίίίοε ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς ΕὑΤυχίου Τῶν Λυκαόνων
πλησίον Τῶν Ματρώνης αξιὼσας ὑπἑγραιμα: _
Τιμόθεος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τῶν ®ΑσΤερίου αξιὡσας πι
ὑπἑγραίμα: _
Τὶολυχρὀνιος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τῆς ἑπίκλην αἰθρίου
αξιὡσας ὑπἑγραιμα δια χειρὸς Σευηριανοῦ μωναχοῦ: _
ΣενΠΡίανὸ§ Τί°ρεσβὑΤερος ὑπεγραιμα ὑπὲρ αὑΤοῦ ἑπιΤραπεὶς παρ' αὑΤοῦ προ-
ΤαξανΤος αὑΤοῦ Τῆι ὶδίαι χειρὶ Τὸν Τίμιον σΤαυρόν: _ 20
ΣΤραΤὀνικος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τοῦ αγίου ΔομεΤίου
αξιὡσας ὑπέγραινα: _
ΛΝΕΤΚΙΞΑ8 ΜΙΞΕΚΙΟΟΚΠΙΑ ΠΕΙ ΡΚΕΒΒΥΊἙΚ ΕΤ ΑΚΩΗ}ΜΑΝὶ)ΤἑΙ”ὶ“Α ΜΟΝΛδΊἙΙἰΠ ΚΟΜΑΝΟΚΨΜ

ΑὉΙΑΟἙΞΝΤΙΞΜ ΟΙΞΤΒΚΝΑ Α$ΡΑΙιΟ$ ΩΟΝΒΙΞΝΤΠΞΝΞ ΞΨΒΞΟΚΙΡΞἩ _
Μ Ι πω 7αρΤυριος ἐλέει θεου πρεσβυΤερος καὶ ηγούμενος μονῆς ὶἹὲΤρου ήΤοι ΟὑαλενΤο εεῖ
καὶ ΔαυδαΤου πλησίον Τῶν αγίων 'ΑποσΤόλων αξιώσας ὑπέγραψα· _
'Ανδρέας ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς διακειμἐνης ἑν Τῶι σε-
βασίίίωι οἴκωι Τῆς αγίας ἐνδὀξου παρθένου καὶ θεοΤόκου Μαρίας πλησίον Τοῦ
αγίου αποσΤὀλου καὶ εὐαγγελισΤοῦ Λουκα αξιὡσας ὑπἑγραωα: _
ΜὰΡΚ0§ ἐλέει Θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ηγούμενος μονῆς Τοῦ αγίου μαρΤυρος Κυρίκου ιιν
αξἐὡσας ὑπἐγραῳα δια χειρὸς ΑὑξανονΤος διακόνου: _

Κωβος πρεσβυΤερος και αρχιμανδρίΤης μονῆς Ἄββίβου Σύρος ΣυρισΤὶ ὑπὲ-
ΥΡαΨα: Τ ί
'Α·ιΤικὸς ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τῶν ίἱὑκραΤαδων πλησίον
Τῆς αγίας Μαὑρας αξιώσας ὑπἐγραιμα: _ 85
Ἰωσὴφ ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τῆς αγίας θεοΤόκου καὶ
ὰειπαρθένου Μαρίας ἐν Τῶι λιθοσΤρὡΤωι αξιὼσας ὑπἐγραιμα δια χειρος
'ὶωαννου διακόνου: --Τ . .
Παῦλος ὲλἑει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος αξιῶσας ὑπἐγροιψα: _

Ο [= ιιον]
ε αποστόλου ανδ ' εν ' ”ρεου Ο ανδρὲου Του αποστόλου ΟΒ ςμ Αιιαειαεὶὶ το ε- ρ ρ αεοἕιιιιι Λ

7/8 Τοῦ _ Μιχαήλ οπι. ΟΩΛ 7 αγίου οιτι. Ον ο αεΤοῦ Ο” ιιωεαοι Λ Το αξιὼσας οιπ. Οί:
Τ7 Τῆσ επίκλην Ο" Τοῦ ΟεΛ 18 δια _ μοναχοῦ οπι. ΟΦΛ ιο/Το οιιι. Οι προΤαξανΤοσ_
σ-ιοιυρόν Ο? οπι. Οε|\ 23/24 οτο. Ο" 23 ιὶεἰ ισιἱεεκιιίἱνιιν Λ ΤΤ οπι Λ 2 ιις υ . 4. .λῦί ΰ|ΞΝΤ.Ελί _·

ιιεινιιιοε οπι. Λ ιιαδι‹:ε›ιΤενι Οε ες/26 ΟὑαλενΤος καὶ οπι. Οε 28 ἐνδὀξου_ μαρίασ Ο" θεο-
Τόκου Ο°Λ 29 αποστόλου καὶ εὑαγγελιστοῦ οπι. ΟΒΛ 30 κηρὑκου Ο" 3: δια _ διακόνου
οπι. Οθ ' ' '32 αβίβυυ Ο°^ 34 ακροααδων Ο" 34/35 πλησίον _ Μοιὑ α οπι ΟΕΛρ ς . 36/37 καὶ-
Μαρίας οιπ. Οθλ 37 αξιώσεις οοι. Οελ 37/38 διὰ _ διακόνου οπι. Οθλ 39 Ροεε 31 οοὶὶ. Οίί
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Ἄναοπασιος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑιιιερος καὶ δευΤεραριος μονῆς Τοῦ αγίου καὶ ὲν-
δόξου όιποσΤόλου Φιλίππου Τοῦ ἐν Τῶι βρεφσιροῳείωι αξιώσας ὑπἐγραῳα
δια Τὸ μή παρεῖναι Τόν ἡγοὑμενον ἐνΤαῦθα: _
Γεώργιος πρεσβὑΤερος καὶ αρχιμανδρίΤης μονῆς Τῶν Κὑρου αξιώσας ὑπὲγραψα: _
Κυριακός ὲλἑει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ αρχιμανδρίΤης μονῆς Τοῦ αγίου 'ίωαννου ε
ἐπίκλην Τῶν Σὑρων αξιώσας ὑπἑγραιμα: _
Ἑλπίδιος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἀρχιμανδρίΤης μονῆς Τῶν Βασιανοῦ
ὰξιώσας ὑπἑγραιμα: _
Ζώσιμος ὲλἐει θεοῦ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίΤης μονῆς Τῶν Μαξιμίνου αξιώσας
ὑπἐγραιμα: _ ιο
Πολυχρόνιος ὲλὲει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ αρχιμανδρίΤης μονῆς Τῶν ΚρηΤικῶν
αξιῶσας ὑπὲγραιμα: _
Παῦλος πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τῆς αγίας 'Ερμιόνης αξιώσεις ὑπὲ-
ΥΡαΨα: _
Εὑσέβιος ἐλέει θεοῦ πρεσβύΤερος καὶ ἡΥοὐι-ιενος μονῆς Τῆς ὲπίκλην Συμεών ιν
αξιώσας ὑπἐγραψα: _
ΖωΤικός ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Τοῦ αγίου αποσΤόλου
'Ανδρέου Τοῦ όνΤος ἐν Τῆι ΣαΤορνίνου πόρΤηι αξιώσας ὑπἐγραψα δια χειρὸς
Μάρκου πρεσβυΤέρου καὶ δευΤεραρίου, ἐμοῦ προΤαξανΤος Τὸν Τίμιον σΤαυρὀν: _
Θεόδωρος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς χαριΤι θεοῦ ὑπ' ἐμοῦ εο
συστασης πλησίον Τοῦ αγίου μαρΤυρος /ὶαυρενΤίου ἀξιώσας ὑπἐγραωα: _
ΔομεΤιανὸς ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ αρχινανδρίΤης μονῆς ΜαρΤυρίου καὶ
ὑπὲρ πόινΤων Τῶν ἐν Τῆι ἐρήμωι Τῆς αγίας πόλεως μοναχῶν ὑπὲγραιμα: _
“ί-ὶσὑχιος ἐλέει θεοῦ πρεσβιξαερος μονῆς Τοῦ μακαρίου Θεοδοσίου καὶ ὑπὲρ
Τῶν ἐν Τῆι ἔρήνωι Τῆς αγίας πόλεως μοναχῶν αξιώσας ὑπἐγραψα: _ εε
Κασιανὸς ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος λαὑρας Τοῦ μακαρίου Σαββα καὶ ὑπὲρ Τῶν Μ
ἐν Τῆι ὲρἠίίωι Τῆς αγίας πόλεως μοναχῶν αξιώσας ὑπἐγραψα: _
Κυριακός ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ήγοὑμενος Τῶν πυργίων Τοῦ 'ίορδανου
καὶ ὑπὲρ Τῶν ἐν Τῆι ἑρήμωι Τῆς αγίας πόλεως μοναχῶν ὰἔίὡσας ὑ'ιΤἐΥΡαΨα= _
Νἐοπαβος ἐλέει θεοῦ πρεσβύΤερος λαύρας Τοῦ Τῆς ὁσίας μνήμης Φίρνίνου Καὶ εν
ὑπὲρ Τῶν ἐν Τῆι ερἠμωι Τῆς αγίας πόλεως μοναχῶν αξιώσας ὑπὲγραιμα: _
ΤερἐνΤιος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑπερος Νέας λαύρας καὶ ὑπὲρ Τῶν ἐν Τῆι ὲρήμωι
ής αγίας πόλεως μοναχῶν αξιώσας ὑπἑγραιμα: _
ΛεόνΤιος ἐλέει θεοῦ μοναχός καὶ ἡγοὑμενος καὶ ΤοποΤη ρηΤἡς πάσης Τῆς ὲρήμου
αξιώσας ὑπὲγραινα: _ 86
Τραιανὸς ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος Τῶν πυργίων Τοῦ 'ὶορδἀυου καὶ ὑπὲρ Τῶν
ἐν Τῆι ἐρήμωι Τῆς αγίας πόλεως μοναχῶν αξιὼσοδ ὑΤί“ἐΥΡαΨα: _
ὶἹ”ολὐευκΤος διακονος μονῆς Τοῦ αββα Θεοδοσίου καὶ ὑπὲρ Τῶν ἐν Τῆι ἐρήμωι
Τῆς αγίας πόλεως μοναχῶν αξιώσας ὑπἑγραινα: _

Ο [= εεν]
Τ δευΤεριαριοσ Ο” Τ/2 καὶ -_ αποσΤόλου οσι. ΟΦΛ ε αξιώσεις οπι. ΟΦΛ 3 ἑιααῦθα

Τ ει 8 οο11 ΟΦΛ Τς ὲ μιώνησ Ο"οπι Οε/ί 5/6 Του _ ἐπίκλην οιπ. ΟΦΛ 9- 10 Ρο 7· - Ρ
Τ7 ὰποσΤόλου οτε. Ο°Λ Τ8 Τοῦ _ ἡ Ο" πλησίον Τῆσ Ο°^ πόρΤηο ΟΦΛ χειρὶ Ο°^
Το δευΤεριαρίου Ο" εοχει χαριΤι _ αξιώσασ Ο" Τοῦ αγίου λαυρειπίον ὑπ' ἐμοῦ συσΤασησ Ο°Λ
ες 26/27. ες. 31. 36/37. 38/39. Ρ. 146, ι/ε. 3/ιι. 5/6. 7/8 Τῶν_ ὑπἐγραψα Ο” παντων Οε/ί εθ ἡγοὑ-
μενοσ μονῆσ ΟΝΑ 3ο ὴσ_ μνήμησ Ο" όσίου ΟΩΛ 32/33 Τῶν _ ῦπἐγραψα Ο” πανΤων
Των ἐν Τῆ ἕρἠὶ-ίω Οεἰι 35 αξιώσας οπο. ΟΦΛ
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Θεόδωρος ἑλἐει θεοῦ διακονος καὶ μοναχός Τῆς Νεας λαὑρας καὶ ὑπὲρ Τῶν ἐν
Τηι ερημωι Τῆς αγίας πόλεως μοναχῶν αξιώσας ὑπἑγραινα: _
Κὑρικος ὲλὲει θεοῦ μοναχός καὶ διακονος Τῆς αὑΤῆς Νεας λαὑρας καὶ ὑπὲρ Τῶν
ἐν Τῆι ἐρήμωι Τῆς αγίας πόλεως μοναχῶν αξιῶσας ὑπἐγραψα: _
Αναστασιος ἐλέει θεοῦ διακονος μονῆς Τοῦ αββα ΜαρΤυρίου καὶ ὑπὲρ Τῶν

ὲν Τῆι ἐρήμωι Της αγίας πόλεως μοναχῶν αξιῶσας ὑπὲγραινα: _
Μαμας ἐλἑει θεοῦ μοναχός μονῆς Τοῦ αββα ΜαρΤυρίου καὶ ὑπὲρ Τῶν ἐν Τῆι
ὲρήμωι Τῆς αγίας πόλεως μοναχῶν αξιῶσας ὑπὲγραιμα: _
'Ιουλιανός ἐλἐει θεοῦ μοναχός μονῆς Τοῦ αββα Θεοδοσίου καὶ ὑπὲρ πανΤων
Τῶν ἐν Τῆι ὲρήμωι Τῆς αγίας πόλεως μοναχῶν ὑπἐγρακμα: _
ίὶωαννης ἐλἐει θεοῦ πρεο·βὑΤερος μονῆς ὶδίας ἐν Τῆι πεδιαδι καὶ ὑπὲρ πόινΤων
Τῶν ἐκεῖσε μοναχῶν αξιώσας ὑπὲγραιμα: _
Θεωνας ἐλὲει θεοῦ πρεσβὑΤερος Τοῦ αγίου όρους Σίνα καὶ αποκρισιαριος Τοῦ Τε
όρους Σίνα καὶ Τῆς ἐκκλησίας Φαραν καὶ λαὑρας ὶὶθαιθοῦ ὑπὲρ πανΤων Τῶν
ἐκεῖσε μοναχῶν αξιῶσας ιζ·-πἐγραῳας ._
ΣΤραΤήγιος ὲλἐει θεοῦ διακονος καὶ μοναχός μονῆς Τοῦ μακαρίου 'ὶωαννου καὶ
ὑπὲρ πόινΤων Τῶν ὑπό Σκυθόπολιν μοναχῶν αξιῶσας ὑπἑγραιμα: _
ίὶωαννης ὲλἑει θεοῦ μοναχός μονῆς Τοῦ αββα ΜαρΤυρίου καὶ ὑπὲρ πανΤων
Τῶν ἐν Τῆι ἐρήμωι Τῆς αγίας πόλεως μοναχῶν αξιὼσας ὑπἐγραιμα: _
Παῦλος ἐλἐει θεοῦ μοναχός καὶ αποκρισιαριος μονῆς Τοῦ μακαρίου Μαρωνος
δευΤὲρας Συρίας καὶ ὑπὲρ πόινΤων Τῶν ἑκεῖσε μοναχῶν ὑπἐγραψοιι _
Σευηριοινιἶις Τη3εσθῦΤερος καὶ αρχιμανδρίΤης μονῆς Ζωόρα Τῶν θερνὥν Σ-ὶΡὶΦΤὶ
ὑπἑγραιμα: _
Κασσίσας πρεσβὑΤερος καὶ αρχιμανδ ρίΤης Τῆς εὑαγοῦς μονῆς Τῶν Λουκα Συριοπὶ
ὑπἑγραινα: _
ίίωὰυνης πβεοβωερος καὶ αρχιμανδρὶΤης Τῆς εὑαγοῦς μονῆς Τοῦ κὑρου Θωμα
Συριοπὶ ὑπὲγραῳα; _ _
Συμεῶνης ἑλἐει θεοῦ διακονος καὶ αποκρισιαριος μονῆς Τοῦ μακαρίου 'ὶακώβου
δευΤἑρας Συρίας καὶ ὑπὲρ πανΤων Τῶν ἐκεῖσε μοναχῶν αξιὼαας ὑπὲγραψα: _
'ὶωαννης ἐλὲει θεοῦ διακονος καὶ αποκρισιαριος μονῆς Τοῦ μακαρίου Θεοδῶρου
δθῦἐνας Συρίας καὶ ὑπὲρ πανΤων Τῶν ἐκεῖσε μοναχῶν αξιὼσας ὑπἐγραψαι _
ΣἐΡΥίΘ§ ἑλὲει θεοῦ πρεσβὑΤερος περιοδευΤἡς Τῶν αγίων ἐκκλησιῶν ἐπὶ χωρίων
Τῦῖ “πθὡΐίις ἔὑρων ἐπαρχίας αξιώσας ὑπἐγραινα: _
Σΐἑφανθς ἔλὲε-ι θεοῦ πρεσβὑτερος καὶ ἡγοὑμενος μονῆς Εὑξερίου καὶ ὑπὲρ Τῶν
ἶὶἶεῖσε 'ίΐὁθ-'Των ιὶοναχῶν αξιώσας ὑπἐγραιρα: _

ωανυηῖ Τίρεσβυαρος καὶ αρχιμανδρίΤης μονῆς Θωμδι ΣυρισΤὶ ὑπἐγραψα: _
Θωμἄς Τιρεσβὐπρος καὶ αρχιμανδρίΤης μονῆς “Ααρών Συριοπὶ ὑπἐγραψα: _
ΦαυσΤῖνος ὲλἑει θεοῦ μοναχός καὶ αποκρισιαριος μονῆς Τοῦ αγίου ΣΤεφόινου

Ο [= εαν]
3 κίὶρυκοσ Ο" αὑτῆσ Θίὶλ οπι. Θ" 7 μονῆς οπι. Θ" ο μονῆς οιιι. Θε/\ ἀμβἄ Θ*

νίιν ΤιανΤων¬-ὑπἐγροιιμα οει. Οελ ιι/Το παντων - ὑπὲγραιμα Οια Τῶν εν αὑτῆ ΟΦ παιπων Λ
13 ὰὶίοκρὶσὶῦρίῦν' 0* Ιιι Σίνα καὶ οιτι. ΟΦ Τ7 Τῶν -_ ὑπἐγροκμα Ο" Τῶν ὲκεῖσε μοναχῶν [μονασΤηρίων
Λ] 0"^ ι9 ἔν Τῆ _ ὑπὲγραιμα Ο" ὲκεῖσε μοναχῶν ΟεΛ Τῆς οτο. Οι· οι καὶ ὑπὲρ _ ὑπ-
ἑγθαὶίία οῃλ- Οίὶίλ εε σεβηριανόσ Ον εις. κασοὶασ Ον Τῆς εὑαγοῦς οτιοί Οθθι 26 Τῆς
Εὐαὶίοῦἱ ΟΠ· ο'"ὶ^ 29 πανΤων _ ὑπἐγραιμα οπι. ΟΤΑ 31 ὲκεῖσε Ο" ἐν αὑΤῆ Οελ ςι. 33 αξι-
ὼσοις οιη. ΟΕΛ 3 _ Τ · ·4 35 Των _ υπεγραιμα οπι. ΘΕΑ 37 οπο. Ο"

ιι

1!)

ἶὶθ

ἔῦ

Ζῦ

ῦῦ

θθ



69 ΕΡἙΒΤΨΕΑ ΕΡΙΞΟΟΡΟΉΉΜ ΟΙΠΕΝΤΑΕΙΨΜ ΕΤ ΡΑΕΑΕΒΤΙΝΟΠΨΜ ΑΏ ΑΟΑΡΕΤΨΝΙ Ι47

ὶνὶαοιηᾶ ὶὶαμνίας καὶ ὑπὲρ πανΤων Τῶν ἐκεῖσε κληρικῶν καὶ μοναχῶν αξιώ-
σας ὑπἑγραψα: _

96 Θεόδωρος διακονος καὶ ἀποκρισιόιριος Τῆς αγίας ἐκκλησὶας Ἑρινδῆληνῶν
ὁιξιὼσας ὑπἑγραψα: -

ΔεσπὸΤηι ἡμῶν Τα πανΤα ὰγιωΤαΤωι καὶ μακαριωΤαΤωι παΤρὶ παΤἑρων ἀρχι-
επισκόπωι Τῆς 'Ρωμαἰων καὶ πατριαρχηι ἌγαπηΤῶι παρὰ Τῶν ὲνδημοὑνΤων καΤὰ Ταὑ-
Τ·ην Τὴν βασιλἱδα πόλιν ἐπισκόπῶν Τῆς Τε ”ΑναΤολικῆς διοικἠσεως καὶ Τῶν ὑπὸ Τοὑς
αγίους Χριστοῦ Τοῦ θεοῦ ἡμῶν Τόπους καὶ ἀποκρισιαρἰων καὶ λοιπῶν κληρικῶν. 'Εξ
οῦ ΧρισΤὸς ὁ θεὸς ἡμῶν ὑπὲρ Τῶν ἑποφειλομἑνων ὑμῖν γερῶν Τῆς δι' αὑΤὸν ἐν πανΤὶ καιρῶι
μεΤὰ παρρησίας ἀληθοῦς δημοσιευθείσης ὁμολογὶας Τῆι ἀοραΤωι καὶ φοβεραι αὑΤοῦ δυ-
ναμει ἐπὶ Τὴν σεβασμίαν ὑμῶν ἐπανεπαὑσαΤο κεφαλὴν Τὸν Τοῦ κορυφαίου Τῶν αποσΤὀλων
θρόνου καΤαπισΤεὑσας ὑμῖν, μακαριὼΤαΤοι, καὶ ἔσΤ·ησεν ἐπὶ πἑΤραν Τοὑς πόδας
ὑμῶν καὶ καΤεὑθυνε Τα διαβἠ μαΤα ὑμῶν καὶ ἑνὲπλησε Τὸ σΤόμα ὑμῶν ᾶισμα και-
νὸν ῦμνον Τῶι θεῶι ἡμῶν, πολλοὶ ῆλπισαν ἐπὶ κὑριον καΤὰ Τό ψαλμικὸν λόγιον
καΤαυγασθἑνΤες ὑπὸ Τῆς πνευμοαικῆς ὑμῶν αὶγλης, δι' ῆς ὡς λὑχνος ἐκλαμπων ἐπὶ λυχνὶας
αγίας Το Ξοφῶδες Τῶν ἐν σκόΤει καθημἐνων καὶ Τυφλῶν ἑφωΤίσαΤε Τοὑς ὀῳθαλμοὑς Τῆς
διανοίας αὑΤῶν διανοἰξανΤες. διὰ Τοι ΤοῦΤο ΤεθαρρηκόΤες πισΤεὑονΤὲς Τε Τῶι θεἰωι
λογἱωιΤῶιδιαγορεὑονΤιἐνκαιρῶι οὑ δειλιὰσει καρδία ἠδρασμἐνη ἐπὶ διανοἱαι
συ νἑσε ωςς Ττείραι Τε μαθὁνΤες ακριβεῖς ὑμᾶς φὑλακας εῖναι Τῶν ἀποσΤολικῶν θησαυρῶν
ἐξοσΤρακίσανΤας ἀρΤίως 'Άνθιμου Τὸν πρόσχημα εὑσεβεἰας Τιῦριβαλόμενον, Τὴν δὲ
δὑναμιν αὑΤῆς ἀρυησαμενον, Τὸν Τὴν ὁιρμοσθεἶσαν αὐΐὥὶ νὑὶωην ὲξουθενἠσαιπα καὶ
λαβεῖν ἑΤἑραν καΤαΤολμὴσανΤα παρὰ Τους θεἰους κανόνας, γινὼσκονΤες δὲ καὶ Τὸν θεο-
φὑλακΤον ἡμῶν βασιλέα καθάπερ ΧρισΤοῦ μαθηΤὴν δεδοκιμασμἐνην ἔχονΤα ψυχὴν κοινω-
νὸν ὑμῖν Τοῦ ἀγαθοῦ ἔργου ΤοὑΤου γενόμενον καὶ σπουδασανΤα μὲν ἐκ προοιμίῶν Τῆς
αὑΤοῦ βασιλείας μέχρι Τοῦ νῦν Τὸ Τῆς ἐκκλῆσἱας ὅιπαν σῶμα φυλαξαι ὑγιὲς καὶ ἀκἐραιον καὶ
πάσης αῖρεΤικῆς νόσου ἐλεὑθερον καὶ δια ΤοῦΤο νομ0ΘΕ°ι°ἠΦ'ανΤα ”Γὰ§ ἶερὰῖ Καὶ ὰΥὶΦι9 Τέσ-
σαρας συνόδους ἐν Ταῖς ὁΤεδἠποΤε γινομἐναις θείαις μυοπαγωγίαις μεγαλοφὼνως ὑπὸ Τῶν
ὶερῶν κηρὑκων κηρὑΤΤεοθαι Τειχηοὑσας Τῶν πισΤῶν Τας καρδίας καὶ Τὰς Τῶν αὶρεΤικῶν
σμμ-πνιγοὑσας, ἐλΤι·ἰ3ονΤα δὲ ἐκ Τῆς καΤὰ φὑσιν αὑΤοῦ ῳιλανθρωπἰας καὶ οὶόμενον καθὀιπερ
Τοὑς ἐξ ὁιπλόΤηΤος ὑπαχθἐνΤας Τῆι πλανηι εὶκός ἑσΤιν ἐπισΤρἐψαι Τῶι χρόνωι, οὑΤως καὶ
Τοὑς ΤαὑΤης εὑρεΤας, μᾶλλον δὲ Τοῦ διαβόλου μαθηΤὰς καὶ μηδἐΤτοΤε Τὴν ἀλἠθειαν ἑπιγνόν-
ΤαςΤὴν Τῶν ἐξ ἀρχῆς αἱρεΤικῶν ἐκβολὴνὑπερπθεσθαι' δεὀμεθα, μακαριὼΤαΤοι, ἀναμνῆσαι Τὸν
μυημονικὼΤαΤον καὶ θεοφὑλακΤον ἡμῶν βασιλέα Τῆς ὶεΡα§ ἐκείνΐμ Φωνἦ5 °Τ°ἦ§ λεΥΟὐση5 παν
βδἐλυγ μα ὲμίση σε κὑριος. ὅ ΤτρῶΤον καὶ μέσον καὶ ὑσΤαΤὀν ἐσΤι Σεβῆρος ὁ ὸτλντἠ-
ριος ὁ καΤα Τοῦ θεοῦ λαλἡσας ἀδικὶαν ἀεὶ, ποΤὲ μὲν Τὰ Ἑλλήνων μυσΤ·ἠρια μυηθεὶς καὶ
Τοςἴηα Τιμὴσαςς ·ιΤοΤὲ δὲ Τὰ Εὑπνχοῦς διδἀξας καὶ ὶνὶὰνεικτος, ἐν όλωι δὲ Τῶι βὶωι Τῆι Τῶν
ΧρισΤιανῶν όρθῆι πἰσΤει ῳρόισας ἐρρῶσθαι καὶ Τὴν ΝεσΤορίου Τοῦ ανθρωπολὸαρου
προσηγορἰαν εὶς ὲφόδιον Τῆς ὰπόαης Τοῖς ἐξ ὁιπλόΤηΤος πρὸς ὑποδοχὴν ἔχουσιν ἔΤοιμα

Ο [= ειο, ι: (ἱτιὀο ει 5), ν], Ι Εὶιπὶο ει 5]
Τ μαηιηαμνἰασ Ον χ/2 ἀξςὼσας ὑπἐγραψα οπι. ΟΦ/Χ 3 ἐρινδηλινῶν ΟΜ' ἐρενδηληνῶν Ο”

5 ὶμεοτ. αναφορα Τῶν ἐν κωνοΤανΤινουπόλει ἑπισκὀπων πρὁ5 ὰγαπἴὶλὸυ πἀπϋν βὡμης Ι Τῶ ΒεσΤι·όΤη
ἡμῶν Τῶ Οη 5/6 Τῶ ἀρχιεπιοκὀπω Οϋ 9 ἡμῖν Ο°^ αὑΤῶν Ον ιι σεβἀοιυον 0”
17 ανοὶξανπτσ Ι πιστεὑοισὲς Τε] πισΤεὑσανΤἑς Ο* 9-Ο ἐἔΦΟ“ΤΡαΚὶσανΤεσ 0®^ πενιβαλλὁμενῦν
Ο" -Π-ερςβεβλημἑνον ΟΤΙ 21 αὐΤῆς] Τῆσ πὶοΤεωσ ΟΤΙ αὑΤῶν Ον ὲξουθεν·ὴσανΤα Ι ὲξωθἠσανΤα ΟΛ
24 ὑμῶν Οων -Γοὺ-τον ἔργον Οι 25 Τοῦ Ο καὶ Ι 26 νόσου αὶρεΤικῆσ ΟΦ νομοθεΤὴσανΤα
ἶι/\ νομοθεΤῆσαι Ο ότγίασ καὶ ὶερὑσ Ο” 27 Υενομἑναιϋ' Ο* 28 ΤαὑΤας κηρὑῇεσθϋι Ο
πο φὑσεωσ Οι' 33 Τῆς: Ι οπι. Ο ΒΤ βδὲλλυγμα ΟΦ 36 μἀνιι Ο® 37 όρθῆι ΘΤΠ- ο®^
38 πρός] εὶσ Ο*
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Τα ῶΤα ἐπινοὴσας, Τα ἐκεἰνου εὶπῶν ἐναργῶς ΝεσΤοριανοὑς Τε καλἐσας Τοὑς Τῶν ὀρθῶν
δογμόιΤων καθηγὴΤός, οὑ φεισόιμενος μὴΤε Τοῦ βαπΤἰσανΤος αὑΤόνς αναθεμόαῶν αδυ-
νόμων πανΤα Τόν κόσμον ἐπλὴρωσεν, όιποφὴνασθαι καΤαΤολμὴσας αὑΤος ῶς δὑναμιν
κλὴρωσαμενος μεΤὰ Τῶν προσχρ·ησόινΤων αὑΤῶι Τῆς χειροΤονἰας σκιὰν καΤα Τῆς εὶρη-
μἑνης οἰκουμενικῆς αγίας συνόδου Τῆς ἐν Χαλκὴδόνι καὶ Τῶν ὶερῶν καὶ θεοφιλῶν ἐπισΤολῶν
Τοῦ ἐν ὰγίοις Τὴν μνὴμὴν παπα |\ἐονΤος Τοῦ γενομένου φωσΤῆρος καὶ σΤὑλου Τῆς ἐκ-
κλὴσἱας Τοῦ σΤὴρἰξανΤος Τοὑς πισΤοὑς Τῆι βασιλικῆι Τρἰβῶι πορεὑεσθαι, ῶς λεὶπεσθαι
Τὸ Τῆι θείαι γραφῆι ρὴθὲν πλὴρωθῆναι ἐπ' αὑΤῶι λόικκον ῶρυξε καὶ ἀνἑσκακρεν

' ' ὶ ἐαυΤον κα μπεσεῖΤαι εὶς βόθρον δν εὶργασαΤο. ὅθεν αποροῦνΤες πῶς αν
αὑΤὸν κυρἰως καλἑσοιμεν Ἑλλήνων ὀμόφρονα, ΕὑΤυχοῦς ὁμόδοηον, ὁμόΤροπον
ΝεσΤορἱου, ἐκ Τῆς κυριωΤαΤης καὶ ἐπισὴμου προσὴγορίας όνομασομεν Τὸ ἐνΤεῦθεν
όργανον ΤοῦΤον σὑν ἀλὴθεὶαι Τοῦ διαβόλου καλοῦνΤες. παρἑνΤες Τοίνυν Το
πλῆθος Τῶν ὑπ' αὑΤοῦ ΤολμὴθἑνΤων Τα Τε καΤα Τὴν Ἑὡιαν αὶμαΤα Τῶν
ὁσὶων ἀνδρῶν ἐκχυθἐνΤα ὑπὸ Τοῦ καΤα φαΤρίαν ἑσΤασιασνὲν0ν Βὶουδαὶκου Φ·-ὶσΤὰν'ὶ'0§
ΤΟΤΕ σΤΡΦ“ι'Θννα°ΤΟς, καὶ αλλα δὲ Τῶν εὶρημένων πολὑ χαλεπὼΤερα δια Τὸ μῆκος Τοῦ
διηγὴμαΤος, ῖκετεὑομεν, αγιὼΤαΤοι, ἐπειδὴ νῦν καιρός εὑπρόσδεκΤος¦ νῦν ὴ μερα σω-
Τὴρὶας, καὶ βοῶμεν· βοὴθὴσαΤε ὴμῖν καὶ Ταῖς φονευθεὶσαις ὁσἰαις ψυχαῖς, ας παρεοπαναι
νομἰσαΐε νοηΤῶς καὶ δεικνὑναι ὑμῖν ὡς δια 'ὶησοῦν ΧρισΤὸν παρεδὁθησαν Τῶι θανόιΤωι
ὑπὸ Τοῦ πολυκεφαλου θηρός. 'ίνα οῦν μὴ καὶ αῦθις ἐκ Τῆς φανερωθεἰσὴς πασιν αὑΤοῦ
ναγγανεἰας καὶ Μανιχαικῆς πλανης, ῆι θαρρῶν ὁ δεἱλαιος οῦΤος καΤεΤὀλμὴσεν εὶς Τὰς
καθαΡὰΞ βασιλείους εὶσδῦναι αὑλός, μηδἐνα Τόπου ὸφεἰλων ἔχειν ῆ Το βαραθρον εὶς
καΐὰλνϋα, ὰνοσρἐιμηι καὶ ἐπὶ Τοῦ παρὀνΤος Τὴν μεΤὰ ΤοσοὑΤ‹.ον κὸπων καὶ ὶδρὼΤῶν
ὑμῶν Τε κ ὶ ” ' Τοι Του φιλοχρισΤου ὴμων βασιλἐῶς φιλοΤιμὴθεῖσαν εὶρἠνην Ταῖς απανΤαχοῦ
Τῶν πιστῶν ἐκκλὴσἰαις, ἀπελαθῆναι σπουδασαπε πόρρω που καὶ Τῆς ἐσχαΤιας αὑΤῆς
φεισἀμενοι Τῶν Τας συνουσὶας πρὸς αὑΤὸν ποιουμἐνων ῳυχῶν καὶ κοινωνουσῶν δια
”ὶ”ῆ§ ἑνΐεὶἶὶξεως Τοῖς καΤ' αὑΤοῦ όναθἐμασι, Τὸν ακὰθαρΤον, Τὸν αποκὴρυκΤον, Τὸν ανα-
θἐμασιν ὲγγρόπΤοις καὶ διηνεκἐσιν ὑπὸ Τοῦ αποσΤολικοῦ ὑμῶν θρόνου καὶ ΤοσοὑΤων αρ-
Χὶερἕων καὶ ἐν οὑρανῶι παρα θεοῦ καὶ Τῶν ἐκλεκΤῶν αὑΤοῦ αγγέλων καΤὰκριΤον ῆδὴ ενό-Υ
μεννν καΤα Τὴν ευαγγελικὴν ἐκεἱνὴν καὶ θεἱαν φωνὴν μεΤ' Ἐκδικὶου Τοῦ βδελυροῦ ότλλ”
οὐ ἴὶἐΤρον Του καὶ Τὴν ἐαυΤοῦ προσηγορίαν μεχρι Τοῦ νῦν οὑκ ἐρυθριασανΤος ῳεὑσασθαι
Τοῦ αὑΤοῦ μαθηΤοῦ καὶ Τα Τῆς ἀποσΤασίας καθ' ἐκασΤὴν ρὴμαΤα φθεγξαμἐνου, καὶ
Ζωὀρα δἐ Τοῦ πανΤελῶς αμυὴΤου Τῆς θείας γραφῆς καὶ πασὴς ὶεραΤικῆς λειΤουργίας

ὶ ακα “Γ ἔεωῖι Νεΐὁι δὲ παρρὴσὶας οὑκ ὶσμεν Τῆς ὅθεν χορὴγουμὲνης αὑΤῶι καΤαπαΤοῦνΤος
Τὴν κραΤοῦσαν ἐκκλ ' ° °ὴσιασΤικὴν ευκοσμἰαν Τε καὶ καΤασΤασιν εκ Τῶν καθ' ὴμἐραν παρα-
συναξεων καὶ παραβαπΤισμαΤων ὑπ' αὑΤοῦ Τολμωμἐνων, οῦ Τὴν συναγωγὴν γὑναὶα
κὼμοις καὶ μὲθαις ασελγεἰαις Τε καὶ ακολασἰαις ἐκδεδομἐνα πλὴροῖ, πεἱσανΤες Τὸν εῦσε-

Ο [= εοτν]„ Ι
Σ ἐπεννοἠϋασ Ο* 2 ὲξηγηΤασ 0,1 βα·π·ι·ίσμαΤος αὑΤῶν 1 ης ἀδυνανῶν Οε

ἀδεὥσ ἡμῶν 0” 3 αὐΐῦὺσ Ϊ ὼε δὑνανιν Ϊ ἐνδννἀνους ΟΝΑ ἐνδυναμωσ Οκ ἐνδυναμασ Οι'
5 οὶκονὶὶἐυὶκῆῖ ΟΠ- 0* συνόδου αγίας Ι ἐν χαλκὴδόνι συνόδου Ο" 7 Τῆι οττι. Οκ
8 Τὸ ΟεΟε εκ ουσ., Ι οπι. Ον" Τῆσ θεἰασ γραφῆς Ι βηΤὸν ΟΤΙ πληρωθὲν Ολ" Βῇα λακ-
κῦν _ αἶπὸν ΘΤΠ- Ο°^ 9 ἄν οιπ. Οκ ιο καλἐσομεν Οι' ιι κυριωΤόιΤὴς [κυριαπέρασ ΟΝΤΑ]
καὶ ἐπισὴμου ΙΟ"νΛ ἐπισὴμου καὶ κυριωΤἐρασ ΟΥ ὸνομασωμεν ΟΦ ιε ΤοῦΤον 1 αὑπὸν ΟΛ
Ι3 αὐλοΰ αῖμαὶὶα Ο” Μ ὲκχεθἐισα Οε καΤὰ οπι. Ο? ἐσΤασιασμἐνου ΟΠΠ ἐοΤασιασμἐνου
ὑΤι·'__αὑ:-Οὔ 0"/5- _ Ι5 μῆκοσ ΟΛ πλῆθος Ι 17 καὶι Ι 0ιΤι. ΟΛ βοῆθὴσαπ Ι βηἠθησον ΟΛ
Τ8 ιν Χν ΟΠΙ Χυ ὶν Ον ὶἶϋ ο'ὶ^ 19 οῦν Ι οιπ. ΟΛ 21 εὶς Τὸ Οἱ 22 ἀνθπρἑῳη ΟΠ ἀνα-
Τρἐιμαι Οὶὶ" Τοῦ οιπ. Οε Τόσων Ο? 28 θῦ καὶ 1 οπι. ΟΛ Το βδελλυροῦ Ο°
αςὶςο ἀλλ' οὐ Ϊ ἄλλον ΟΙΑ αλλου Του Οε" 3ο ἐρνθριασαικτα Οκ 31 Τα οκπ. Οε 33 Ροςεπ-
Ιαειιι· Τῆς οὑκ ῖσμεν
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βἐοΤαΤον ἡμῶν βασιλέα θῆρας αὶμοβόρους ἀρνόισι μὴ συγχωρεῖν συναυλίςειν, ὴκριβω-
μενον σαφῶς Το Τῶι θειωι αποστολωι ρηθεν ως ουδεμια μεΤοχ·η δικαιοσυνὴι και ±Οοι·.6, Τε
ἀνομὶαι ῆ κοινωνία φωΤὶ πρὸς σκόΤος ῆ μερὶς πισΤῶι μεΤὰ ἀπίσΤου. οὶα 15
δὲ οὶα δεδραμαΤοὑργηΤαι νῦν καὶ παρὰ ίὶσαακίου Τοῦ Τὶἐρσου, εἰπεῖν βουλομἐνους ὴμδις
αδακρυΤὶ λέγειν οὑκ ἔστιν οὑδὲ δέους απηλλόιχθαι διηγουμἐνους όι Ταῖς ανόμοις αὑΤοῦ ε
χερσὶ δρῦιν ἐκεῖνος οὑκ ἔφριξεν. ἐν γὰρ καΤαγωγίωι Τινὶ Τιμίας εὶκόνος ανακειμἐνης
Τοῦ Τῶν εὑσεβῶν ἐπὶ Τοῦ παρόνΤος σκὴπΤρων κραΤοῦνΤος, ῶσπερ αμιλλῶμενος ό
προλεχθεὶς δείλαιος καὶ ὰλασΤωρ ὸινἠρ, εὶ μὴ καὶ κατὰ Τὸν ρηθησόμενον νεὼΤερον Τρόπον
βλασφὴμὴσοι Τό θεῖον, αναΤείνας Τὴν βακΤὴρίαν, ἐν ῆι Τὸ ἄΤιμον αὑΤοῦ σχὴμαΤί3εΤαι
γῆρας οπὴρίςειν πληρῶν Τὴν πεπλασμἑνην ἐπίθεσιν ἔμπροσθεν Τῶν ὑπ' αὑΤοῦ καΤα- Το
γινομἐνων απἀγεσθαι, ἔΤυπΤεν ἀφειδῶς Τὸ Τοῦ φιλοχρίσΤου βασιλέως όμοίωμα, αὶρεΤικὸν
όιποκαλῶν Τόν ὴνωμἐνον οὑΤω θεῶι καὶ φρονροὑμενον ὑπ' αὑΤοῦ Τὸ Τῆς αληθείας φυ-
λόιΤΤονΤα κὴρυγμα καὶ οὑκ ἔπαυσε Τόν θυμὸν μἐχρι ΤοσοὑΤου ἕως οῦ καί Τὴν φἑρουσαν
Τό περιφανἐς ἐκΤὑπωμα σινδόνα διἐρρηξε καὶ μέρος κατἑαξεν ἐξ αὑΤοῦ, δ καὶ πυρί παρα-
δἐδωκε. Τὸ γαρ όλον ὰφανίςειν οὑκ 'ίσχυσεν φυλαχθὲν ὑπὸ Τῆς προνοίας Τοῦ κρείΤ- Τε
Τονος είς ἔλεγχον ακριβῆ Τοῦ ΤολμὴμαΤος Τοῦδε φονικοῦ καὶ Τοῦ μείςονος πόινΤων καΤὴ-
γορἠμαΤος. μαρΤυρες ἑσΤὴκασιν όὶνδρες, ὡς ἔγνωΤε, όιγιώΤαΤοι, σαφῆ Τὴν όιλὴθειαν
συνἠγορον ἔχονΤες. ἐπειδὴ Τοίνυν ἐκ παραδόξου οί προρρηθἐιπες αίρεσιαρχαι

νανΤαλλαξαμενοι Τῆς ὁφειλοὑσὴς αὑΤῶν ἐκβολῆς γενεσθαι σὑν ἀΤιμίαι πρὸ χρόνου 1. .Μ
πολλοῦ Τὸ ἐν Τοῖς βασιλικοῖς Ταμείοις οὶκεῖν παρρησίαν δεδώκασι Τοῖς καΤ' ἄλλον εο
Τρόπον αρνουμἐνοις Τό θεῖον, ἐγκαΤαλεγενΤων αὑΤοῖς πολλῶν όνόμαΤι ἐπιπλασΤου
όρθοδοξίας, καὶ κινδυνεὑουσιν οί πισΤοὶ πανΤαχοῦ γῆς μηκἐΤι ἐν όμονοίαι πορεὑεσθαι
ἐν Τῶι οἴκωι Τοῦ θεοῦ, ἐξἀραΤε Ταχἐως αφ' ὴμῶν Τοὑς πονηροὑς, προσενἑ·γκαΤε
συνήθως ΤαῦΤην Τὴν θυσίαν Τῶι θεῶι Τῶι σωΤῆρι ὑπὲρ Τῆς φυλαχθησομἐνης ὑμῖν
ὰγαθῆς ἀπολογίας ἐν Τῆι μελλοὑσηι κρίσει Τῆι φοβερἄι, ἐλευθἐραν πανΤὸς δἐους
καὶ Τρικυμίας αίρεΤικῆς Τὴν κραΤοῦσαν εῦκοσμον ἐκκλὴσιασΤικὴν φυλαξανπες κα-
ΤασΤασιν, βεβαιοῦνΤες καὶ αῦθις Τὰς καΤ' αὑΤῶν πρώην ἑξενεχθείσας ἐκ Τοῦ ἀπο-
σΤολικοῦ ὑμῶν θρόνου ἐνθἐσμους καὶ δικαίας καὶ εὑσεβεῖς ἀποφόισεις, εὶσὴγοὑμενοι
Τῶι ἐννομωΤόιΤωι ὴμῶν βασιλει καὶ Τα ἐκείνων ασεβῆ συγγρόιμμαΤα νομοθεΤῆσαι
πυρὶ παραδίδοσθαι καὶ καθυποβἀλλεσθαι δημεὑσει Τοὑς ἔχονΤας καΤα μίμησιν Τῶν Τα
Μανιχαικὰ κεκΤῆσθαι 3ηλοὑνΤων καὶ Τα ΝεσΤορίου Τοῦ δυσσεβοῦς καὶ Τὰ ΕὑΤυχοῦς
Τοῦ παρόιφρονος καὶ Διοσκόρου Τοῦ αὑΤῶν ὑπαοπισΤοῦ καὶ παΤρός. οὑΤω γαρ
Τοῖς εὶς αὑΤοὑς μότΤην ἐλπίςουσιν πόὶσα προσδοκία κο:Ταργ·ηθὴσεΤαι. ότξιοῦμεν δε,
α·γιὡΤαΤοι, καὶ Τῆι καΤα 'Άνθιμου ίεραι ὑμῶν- ψἠφωι πέρας ὲπιθεῖναι Τἑλεον καὶ Τοῖς
παΤρικοῖς ὑμῶν κανόσιν αρμόδιου, ίνα πῦτν ἐκ Τοῦ μεσου σκόινδαλον ἀνἑληΤε καὶ ἀπὸ
Τῶν μικρῶν Τῶν πισΤευόνΤων εὶς Τὸν κὑριον καί ακοὑσησθε παρα πανΤων ἡμῶν· φυλαξοι

ΒΕ

δῦ

ίὶῦ

Ο [= ε.οι·ν], Ι
1 συναυλίςεσθαι ΟΒΛ 2 Τῶ θείω Ο ρηθἑν Τῶ Ι ρηθὲν Ον ρηΤόν Ο" Ι εὶρηιιἐνον ρηΤὸν Οῖ

3 αδικία ΟΠ Τς οὶα οπι. ΟΤΙ ὶσαακκίου Οε εἰπεῖν οιιι. Οε 6 ἐκεῖνοσ οὑκ ἔφριξε δραν Ο”
8 καὶε οπὶ. Ι Τόν ΟΠ Τὸ Ον" 9 ἀνατεῖναι ΟΠ* ΙΟ Τὴν ΟΙἩ. Ο' ἑπίθεσιν = ίπιροεὶιιτειπι
Το,-'11 καΤαγινομἐνων] οοτιῖοίεε συγκαταπθεμἐνων 13 οῦ οπι. Οκ 15 ὰφανίσειν ΟΠ Τοῦ
Οεη -ι-ῆσ Ο" Τ6 Τοῦ φονικοῦ Τοῦδε Τολμἠμεσοσ Οε Τοῦ= οπι. Ι Τ8 συνήγοροι Οκ
Το ἢς όφειλοὑσὴς Έ Τὴν όφείλουσαν ΟΛ ἐκβολῆς Ι ἐκβολὴν ΟΛ Ταμιείοισ ΟΦ Το καὶ κοντ' Ο"
21 θεόν ἀρνουμἐνοισ Οε 21/22 όρθοδοξίασ ἐπιπλόισΤου Οθ 22 μηκἐΤι πανταχοῦ γῆσ Οῖἰ 24 Τῶῖ ΟΜΎΙ
καὶ ΟΒΛ ες απολογίασ αγαθῆσ Ο" Το Τρικνμίασ Ο ῖῖἀσ`ῖιΞ νλἀνης Ϊ κροσοῦσαν Ο παροῦσαν Ι
εῦκοσμον Ι εῦκοσμίαν Ο φυλαηαιπες Ι φυλαξαΤε ΟΛ 26/27 καὶ και·ασΤασιν ΟΠ" ε8 καὶε οπι. ΟΙ
29 βασιλει ἡμῶν Ον 30 Τοὑσ ἐχονΤασ δημεὑσει καθυποβόλλεσθαι Οθ 31 3ηΤοὑνΤων Οῖὶ ςηλοὑν-
Των Οεειΐὶ 32 πιιι· καὶ ὑπερασ-ιΤιοΤοῦ ΟεΛ ὑπερασπισΤοῦ Ι 33 καΤαλυθὴσεΤαι Ι 34 θεία καὶ
Ιερα Οε 35 ἀνεληΤε σκανδαλον Οε 36 καὶ ΟΠΤΙΛ καὶ Τὴν εὑκΤαίαν φωνὴν ΟΦ φυλἀηει Οεει'

Ρε 54. 15

Μ ΨΠΙ ως
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κὑριος Τὸν θρόνον ὑμῶν καὶ Τοῦ φιλοχρίσΤου ὴμῶν βασιλεως ῶς Τας ὴνἔ-995 'Τοῦ 9ἶίΡαῖ-ίοῦι
Τὸ: Τοῦ ἴίἑΤρου μιμἠματα σὼι3ονΤας καὶ σὡσανΤας ῆὶ-ὶαΞ ἐκ "τῶν θλὶβὀὶηων καὶ “ΐοὺθ
μισοῦνΤας ὴμας καΤαισχὑνανΤας.

Ύπογραφαί

Τ Θαλασσιος ἐλἐει θεοῦ ἐπἱσκοπος Τῆς ΒηρυΤίων πόλεως ἀξιῶσας ὑπἐγραῳα: - 5
Νὶἑγας ὲλἐει θεου επίσκοπος Τῆς Βεροιαίων φιλοχρίσΤου πόλεως ἀξιωσας
ὑπἑγραψα: -
'ὶωόὶννης ἐλέει θεοῦ ἐπἰακοπος Γαβἀλων ὑπἑγραφα ΣυρισΤὶ: -
Αὶθἑριος ἐλέει θεοῦ ἐπίοκοπος Τῆς Μαριαμμπῶν πόλεως ἀξιὼσας ὑπἐγραψα: -
Χριστοφόρος ἐλέει θεοῦ ὲπίοκοπος Τίορφυρεῶνος ὰξιώσας ὑπἑγραψα: - 10
'Αρχέλαος ἑπίσκοπος Κωρὑκου ἀξιὡσας ὑπἐγραψα: -
Δαυίθος ἐλέει θεοῦ ὲπίσκοπος Τοῦ Κιρκινσίου ὑπἑγραιμα Συριοπί: -
'Αλέξανδρος ἑλἐει θεοῦ ἐπίσκοπος Τῆς ποΤε Βαρκουσῶν, νυνὶ δὲ 'ὶουσΤινιανου-
πόλεως ὰξιὡσας ὑπἐγραψα: -
'ΑνασΤὰσιος ἐλέει θεοῦ ἐπὶσκοπος 'ὶωΤἀβῖὶ§ όιξιὼσας ὑπἑγραψα: -- 16
Δὀμνος ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος Μαξιμιανουπόλεως ἀξιὡσας ὑπἑγραψατ _
'Ιωαννης ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος Ζωόρων ἀξιὼσας ὑπἑγραψα: -·
Μόγνος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ὰποκρισιαριος Τῆς καΤὰ Θεοὑπολιν αγιω-
“ὶ'ἀ“ῦ”ι§ μεγάλης ἑκκλὴσίας ἀξιὼσας ὑπἑγραψα: -
”ὶ-ὶρόικλειος ἐλέει θεοῦ διακονος καὶ ἀποκρισιαριος Τῆς καΤὰ Θεοὑπολιν αγίας 20
Τοῦ θεοῦ καθολικῆς ἐκκλησίας ἀξιώσας ὑπἑγραψα: -
'Αθανὰσιος διακονος καὶ ὰποκρισιὰριος Τῆς καΤὰ Τὑρον ὁτγιωΤὰΤῖ°ιΞ ἐκκλῖισὶαἰ
αξιὡσας ὑπἐγραψα: -
Παῦλος ἐλέει θεοῦ ἀναγνὼσπὴς καὶ ἀποκρισιόιριος Τῆς καΤὰ Τὴν Ταρσἐων αγιω-
Τὰΐῖὶἰ ἐκκλὴσἱας ἀξιώσας ὑπἑγραψα: _
Θωνἄς ἐλέει θεοῦ διακονος καὶ ἀποκρισιαριος Τῆς καΤὰ Τὴν “ΙουσΤινιανιΤῶν
πόλιν ἀγιωΤόιΤης ἐκκλησίας ἀξιὼσας ὑπἐγραψα: --
Ἄγόςπιος ὲλἐει θεοῦ διακονος καὶ ἀποκρισιὰριος Τῆς αγίας ἐκκλησίας ὶὶεΡαΞ
πόλεως μηΤροπόλεως Εὑφροπησίας όιξιὡσας ὑπἑγραψα: _
”ὶωὰννης ἐλέει θεοῦ ὑποδιόεκονος καὶ ἀποκρισιόιριος Τῆς καΤὰ ΒόσΤραν Τὴν μηΤρό- ον
πολιν αγίας εκκλησίας ὰξιὼσας ὑπἐγραψα: -
Τρόφιμος διακονος καὶ ἀποκρισιόιριος Τῆς καΤὰ Σελεὑκειαν 'ὶσαυρίας αγιωΤαΤῆς
ἐκκλησίας ὰξιὼσας ὑπἑγραφα: -
Εὑσἐβιος ἐλέει θεοῦ διακονος καὶ ὰποκρισιόιριος Τῆς καΤα “Αμιδαν ὰγιωΤόιΤης
ἐκκλὴσίας ἐπισΤόιμενος Τὰ ὰνωΤἐρω εἰρημἑνα καΤὰ Σεβὴρου καὶ ὶ”ὶἐΤρου καὶ Ζω- εε
ὀρα καὶ Ἄνθίμου ὰξιὼσας ὑπἑγρακμα: -
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Ο [= εε. Τ (ιιεαιιο ειδ 8), ν], Ι [υεαοο οει 8]
4. αὶ ὑπογραφαί Οῖ οπι. ΟΝΙ 5 εα. ἐλέει θεοῦ εοιοροι· οιΤι. ΟεΛ 5 ἐλἐω ΟΠ βηρυΤῶν Ολ'

6. 7 οιπ. Ἑ 6 βςρροςαὶωυ οον μερνἑων ος φιλοχρίοπου οπι. Ο°|\ δ ἐλἑω Ι γαβοὑλων Ον"
9-Ρ. 152. 6 Αὶθἐριος - ὑπἐγραψα] καὶ οί λοιποί πόινΤεσ ὑπἐγροκμαν [ὑπἑγραψαν οιπ. Π Οῖῖ 9 Τηε _
πόλεως] μαριὰμμησ ΟεΛ ιι οπι. Ο" Το Τοῦ οπι. Ον 13 νυν ος ι8ὶιο ὰγιωΤαΤῆΈ
μεγάλης οπι. ΟΦΛ Το. αι. ος. ες ὰειὼσας οπῖ. ΟΩΛ εο ρἀκλιοσ Ον εοὶοκ καΤα - καθολικῆς]
αὑΤῆσ ΟΕΛ οι καθολικῆσ Οε οπι. Ον Το ὰγτωΤόΤη5 Φιν. ΟΒΛ εμας κατὰ- ὰγιωΤόιΤησ Ο"
ἐν Ταρσῶ Ο°|ὶ 26 Τὴν οπι. Οε ε6μ7 Τὴν _- πόλιν Ο" ὶουοπινιανοὑπολιν ΟΒΛ αν ὰγιωΤὰΤὴς
οπο. Οελ 27. ςι. 36. ρ. Τςι, 1. Τι. 6. 8. Το. ΤΤ. Τς. Τς. 18. εο. εε. ος. ες. 27. 3ο. 32. 34. ςο. 38.
.γο αξιὼσας οτε. ΟεΛ 28 Τῆς σαι. Ο" 3ο/ςι Τὴν μηΤρόπολιν οιπ. ΟΩΛ ςς καν οπι. Οελ
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οὶ Μαρκος διακονος καὶ αποκρισιαριος Τῆς αγίας εκκλησίας Ἑμέσης αξιωσας ὑπ-
έγραιμα: -

εε Συμεὼνης διακονος καὶ αποκρισιόιριος Τῆς καΤα “Αγιόπολιν ὰγιωΤαΤῆς εκκλη-
σίας αξιὼσας ὑπἑγραιμα: -

ος Σέργιος διακονος καὶ αποκρισιόιριος Τῆς καΤα ἶὶΤολεμαίδα αγιωΤαΤης ἐκκλησίας ε
αξιῶσας ῦπἑγραψα: -
Κοσμας ἐλέει θεοῦ μοναχός καὶ αποκρισιαριος Τῆς καΤὰ ”ΑνΤαραδον αγιωΤαΤης
ἐκκλησίας ὰξιὡσας ὑπἑγραψα: -

ες Ἡσαίας ἐλέει θεοῦ διακονος καὶ αποκρισιαριος Τῆς κοαὸι Τὴν Ἄρεθουσἱων αγιω-
ΤαΤης ἐκκλησὶας αξιὡσας ὑπἑγραψα: - ιο

26 'Ιουλιανός διακονος καὶ ξενοδόχος Τῆς ὶἶαλμυρἐων αγίας εκκλησίας αξιὼσας ΜΉΙΙ 922
ὑπὲγι><××ι×<×= -
ίὶωνἄς διακονος καὶ αποκρισιαριος Τῆς 'ὶ·ὶλιουπολιΤῶν αγιωΤόιΤης έκκλησίας
αξιὡσας ὑπέγραψα: -

28 'Αβραμιος διακονος καὶ αποκρισιόιριος Τῆς αὑἠς αγίας εκκλησίας αξιὡσας Ιε
ὑπἐγραῳα: -

νο Συμεὡνης ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος Τῆς καΤα Κύπρον ΚωνοΤανΤίας αγίας Τοῦ θεοῦ
ἐκκλησίας ἀξιὡσας ὑπἐγραψα: -
'ὶωόιννης ὰναγνὡσΤης καὶ ἀποκρισιἀριος Τῆς κατὰ Σελεὑκειαν Συρίας αγίας Τοῦ
θεοῦ ἐκκλησίας αξιώσας ὑπέγραιμα: -- αι

2-ι

εν

30

ςὶ ΝὶαρΤὑριος ἀναγνὼσΤης Τῆς καΤα ΒηρυΤίων μηΤρόπολιν αγίας Τοῦ θεοῦ ἐκκλησιας
ἀξιὼσας ὑπἐγραψα: -
'Αρσένιος ἀναγνώοπης Τῆς καΤὰ Μαριαμμην αγιωΤαΤης ἐκκλησίας ἀξιὼσας
ὑπέγραιμα: _
Σέργιος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ περιοδευΤὴς μονῆς Γινδἀρου αξιὼσας
ὑπέγραψα: -
Συμεὼν ἐλέει Θεοῦ διακονος Τῆς αγίας Τοῦ Χριστοῦ °ΑνασΤἀσεω5 ὰἕιώσας
ὑπἑγραιμα: -
ἌνασΤασιος ἐλέει θεοῦ πρεσβὑΤερος καὶ ἀποκρισιαριος Τῆς Καισαρέων αγιω-
ΤαΤης εκκλησίας ἀξιὡσας ὑπἐγραιμα: - 30
Ἄλἑξανδρος ἐλέει θεοῦ ὑποδιὰκονος καὶ ἀποκρισιόιριος Τῆς Καισαρὲων αγιω-
ΤαΤης εκκλησίας αξιωσας ὑπἐγραψα: -
“ίωαννης διακονος καὶ αποκρισιαριος Τῆς καΤὰ Ἐλευθερόπολιν ὰγιωΤαΤης
εκκλησίας ὰξιὼσας ὑπέγραψα: -
Θεοδόσιος διακονος καὶ ὰποκρισιἀριος Τῆς ί”α3αίων αγιωΤαΤης εκκλησίας 86
ἀξιὡσας ὑπέγραψα: -
Γίαμφιλος ἐλέει θεοῦ διακονος καὶ ἀποκρισιαριος Τῆς καΤα Νεότπολιν αγίας Τοῦ
θεοῦ ἑκκλησίας αξιώσας ὑπέγραςμα: -
Εῦνομος πρεσβὑΤερος καὶ αποκρισιαριος Τῆς καΤὰ ὶἹέΤραν ὰγιωΤαΤης εκκλησίας

ἐθαξιὡσας ὑπέγραιμα: -
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40
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4.2

εε

-ιὲι

Ο [= οοὶγὶ, Ι .
Τ αγίασ -Η ἐμἐσησ Ο" καΤα [οτα Ον] αγίασ μηΤρ0πόλεωσ ἔνῆσ Ο". οιιειο ιιίιπίε οοανρὶε ειιοὶ τὶυοτν

ιιὶ: ρτὶπιετία ειιὶαεοτίρτὶο Τοεὶίτμοὶνι· 3. 5. 7 αγὶασ Ο®^ 9|Ι9. Ἐ3. 23. 29|30. 30|3Ι. 33- 35· 39-
ρ. 152, 5 ὰγιωΤόιΤης οπὶ. ΟΒΛ Τι. Τς αγίας οιπ. ΟΦ/ὶ 17 Τοῦ θεοῦ οιπ. ΟεΛ ιημο αγίας
Τοῦ θεοῦ οιπ. Οεἰὶ 21 καΤα -- θεοῦ Ο" έν βηρνῖῶ Ο"^ 27 σννεὡνηα Οῖίὶ έλἑω Οε
3: ἐκκλησίασ παλαισΤηνῶν ΟΦΛ 35 γαςέων Ο" 37|38- Ρ- Ι52ι 4 ὰΥία§ 'Τοῦ θεοῦ οπὶ· ο”^
39 ὶ-ὶὲΤρο:ν εοτὶρεὶ πἑΤρον ΟΛ
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ες 'ΑνασΤἀσιος διακονος καὶ αποκρισιαριος Τῆς αὑΤῆς αγίας ἐκκλησίας αξιῶσας
ὑπἑγραιμα: _
ΒίκΤωρ διακονος καὶ αποκρισιαριος Τῆς καΤα Ἄρεόπολιν αγίας Τοῦ θεοῦ έκκλη-
σίας αξιῶοας ὑπέγραιμα: _

Τις· Φιλοὑμενος αναγνὼσΤης Τῆς Ταρσέων αγιωΤαΤης ἐκκλησίας ἀξιῶσας
ὑπἑγραιμα: _

Καὶ μεΤα Τὴν αναγνωσιν Τῶν λιβέλλων Νίηνας ό θεοσεβέσΤαΤος αναγνὡσΤη9 καὶ
νοΤἀριος σεκουνδοκὴριος Τῆς πρεσβῦπδος "Ρώμης προκομίσας Τό ακΤον Τῆς γραφείαης
παρα 'ΑγαπηΤοῦ Τοῦ Τῆς αγίας μνὴμης συνοδικῆς 'Ρωμαικῆς ἐπισΤολῆς ἀνέγνω. καὶ
μεΤα Την αναγνωσιν Χριστόδωρος ό θεοσεβἑοΤαΤος νοΤἀριος καὶ διακονος σηκρηΤὰνΤ95
λαβωὶ' Τῖθφὰ Τοῦ είρίινἑνου θεοφιλεοΤἀΤου Μηνα Τὴν ἐρμηνείαν ἀνἑγνω οῦΤω8

Ἑρμηνεία Τῆς προαναγνωσθείσης συνοδικῆς ἑπιστολῆθ

Τῶι αγαπηΤῶι ἀδελφῶιΤίἑΤρωι 'ΑγαπηΤός. 'Ηβουλόμεθα μέν, αδελφοί αγαπηΤοί,
διὰ Τίιν ”ί”ῆ5 θμἐΤὲΡΘι5 ἀΥὰΤΤ°ης συνἀφειαν πανΤας Τοὑς Τοῦ κυρίου ίερεῖς καΤα Τὴν ἀποσΤο-
λικὴν παραδοσιν ἀνεπιλὴπΤους εὑρίοκεσθαι καὶ μηδἑνα ῆ δια χαριν ῆ διὰ φόβου Τῶν
ι ιι ~ · · ·κκ ησιασΤικων κανονων εκκλινειν· ἀλλ' ἐπειδὴ πολλα πολλακις παρακολουθεῖ αΤινα μεΤα-
μέλειαν ΤίκΤειν δὑναΤαι καὶ νικδιι Τα πλημμελὴμοσα Τῶν αμαρΤανόνΤων ό έλεος Τοῦ
θεου καὶ δια ΤοῦΤο ὑπερΤίθεΤαι ὴ Τιμωρία, ὡς αν Τόπον εὑρεῖν ὴ διόρθωσις δυνηθείη,
παραινἑσαι ἀναγκαῖον ἐκρίναμεν ίνα Τα παραληφθένΤα καν Τὸ λοιπόν ἀπαραβαΤα
Ψυλακθείῦ· ἐκθίὶν μὲν γὰρ Τὴν ὑμετέραν αγἀπην μεμνημἐνην Τῶν παΤρικῶν παρα-
δόσεων ί-ίῖὶδἑνα ανγχωρεῖν Τα κεκωλυμἑνα ποιεῖν, ἀλλα καὶ εῖ Τις Τολμηρὸς φανείη, πανηι
ε · Τ ~ ·υναμει ενανΤιουσθαι. παραγενομενοι Τοιγαροῦν εὶς Τό κομιΤόιΤον Τοῦ γαληνοΤαΤου
Τὶ!-ίων βασιλεως Τοῦ ὴμεΤἑρου υὶοῦ ηὑρομεν Τὴν καθἐδραν Τῆς ἐν ΚωνσΤανΤινουπόλει
ἐκκλῖισίαῖ παρὰ Τνἰδ θεαννὑς Τῶν κανόνων ὑπὸ 'Ανθίμου Τοῦ Τῆς Τραπες0ννΤίων ἐκ-
Κλῖινίας ἐπισκόπου οῦ προσηκόνΤως ῦφαρπαοθεῖοαν, οῦΤινος Τὴν ῳυχὴν οὑ καΤα ΤοῦΤο
μονον Το μερος, αλλ” όπερ καὶ μεῖςἑόν ἐσΤιν' ἐν Τῆι Τῆς αληθοῦς πίσΤεως όμολογἰαι ἐπε-
θυί-ὶῖὶσαμεν ἐκ Τ'ἦ5 ὑνωλείας ἐπαναγαγεῖν, αλλα Τῆι ΕὑΤυχἐος ἐνισΤαμενΦΞ ΤΤλὰὶ-Τηι εἰς
Τίὶν Τηῖ ἀλῖὶθείας όδόν ἐπανελθεῖν καΤεφρόνησεν. όθεν ἐπειδὴ καΤα Τὴν αποσΤολικὴν
αΥα”ίΤῖὶ'>ί Τίιν εν Τἦὶ ῖΤίσΤεΤ ιΤὐΤ0ῦ μεΤαμέλειαν ἀναμἐνομεν, ἐν Τῶι μεΤαξῦ οὐδὲ καθθλὶκοῦ
οὐδὲ ὶεθἐωθ ὁνὁνοαῦς ἄξὶυν είναι ψηφίςομεν, μέχρις αν πανΤα Τα παρα Τῶν παΤέρων

Β Θ· | Ί' Ηπαρα ο ενΤα, δι ων αληθῶς Τῆς θρηισκείας ὴ πίσΤις καὶ έπιοπὴμη φυλαΤΤεΤαι καΤα¦

Τίὶυ Τῖροσὴκουσαν Τιληροφορίαν δέξηΤαι. Τοὑς δὲ ἑτέρους ὁμοίως Τῆς ΘίὐΤ9υ ὰΤὶὉν9ί9ί§
Τοὶ-ίἔ Τίὶὶ Ψίὶῦωὶ Τῆῖ αποοπολικῆς καθἑδρας καΤακριθἐνΤας παραπληαίως 'ἦ ῦὶ-ίεΤἐρϋ
αγαπη ἀποσΤραφὴΤω, ῶν αὑΤὸς έαυΤὸν μέΤοχον ἐποίησεν. Τῆς δὲ ἐν ΚωνσΤο:νΤινον-

Ο ί= νο. Τ (ὶὶιαε ει θὶ. ν]. Ι [ίιιόο ε 8]
Τ- 3 ὰιίίαε ναι. ΟΤΑ τ. ιι αηιὼσας οπι. ΟεΑ 8 νσταρίων ΟΤΑ ο Τοῦ οπι. ΟΤ βωναικῆα

Ο” οτε. ΟΤΠΑ ἀνἐγνω ΟΜΠ ἀνἐγνω δια ρωμαικῶν λέξεων ΟΤΑ ογίιο καὶ- αναγνωσιν ΟΠΠ Τὴν
Βἐ ἑθνῖὶνείϋν ΤαὐΤΤὶ9 ὰνέγνω ΟΤΑ τοιίιι ό θεοσεθέσΤαΤοσ _ οῦΤως ΟΝΤ διακονοσ καὶ νοΤαριοσ σηκρη-ὰ .. ..
Τ Ρὶοσ ΕΧ9ὶ-ίϋαν ονΤωσ ΟΤΑ ιο καὶ διακονοσ οηκρηΤόιριοο· Ο" οπι. ΟΠ 12 οτιι. ΟΙ' έπισΤολὴ
9ΥαΤίὶιΤ9ὶ-ί Τῖὰῖῖα Ρὼνης πρός πέτρον αρχιεπίσκοπον ὶεροσολὑμων ῖ προαναγνωσθείσησ _ ἐιΤιοΤολῆο· Οεκ
συνοδι _” ἐπ “ “ ' ' "κης ιο-ιοληο Τησ δια ρωμαικῶν γραφείσησ γραμματων αΤινα παρεὶθησαν δια Τὴν απειρίαν αὑΤῶν
ίόαινα _ αῦτῶν οιπ. Α] ΟΤΑ 13 αγαπηΤοὶ αδελφοί Ος τς ὴμεΤέρασ Οεεν 15 ῆι οιτι. ΟΤ
διαὶ οπι. ΟΤ Το ἐπεὶ Ο9 πολλα ΟΤΑ οπι. ΟΠΠ Τςῃίεθ ἔλεοσ Τοῦ θῦ ΟΑ έρως Τῆσ διορθῶσεωσ Ι
19 ἔκκρίνανεν Ο" παραλειφθέιαα ΟΤΤΙ καν Ο εὶς Ζ Το μέν οπι. Ι εε παραγινόμενοι ΟΤ
23 εῦρννεν ΟΒΙ 2ις Τοῦ ανθίμου Τοῦ Ο" ε6 Τό μἐροςίμόνον Ι 27 εὑΤυχοῦσ ΟΤ
28 ἑπανελθεῖν οπι. ΟΤ 3: δι“ οπι. ΟΠ ὴ Τῆσ θρησκείασ Ι 3: προσὴκουσαν οτα. Ολ'
ὑννίοὶ-#5 Ϊ 34 ανἑ-Τοχον Ος
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πολει καθἑδρας τὴν ίὶβριν βοηθουντος του θεοῦ τῆι ὰποοτολικῆι αὐθεντίαι καὶ τῶν
πιστοτατων βασιλέων τῆι βοηθείαι διωρθὼσαμεν. καὶ τρὁπον τινα τεθαυμακαμεν
ὅτι τοῦτο τὸ ἔργον οὅτω τοῖς πατρικοῖς ψηῳίσμασιν φανερῶς ἐναντὶον ἡ υμετέρα αδελ-
ῳὅτης ου μονον είς γνῶσιν ῆμετἑραν ἐνηκεῖν ἠμἑλησεν, ἀλλὰ καὶ ἐπιληψἰμωι έβεβαίωσε
συναινέσει, εϋχαριστοϋμεν δέ τῶι θεῶι, οὔτινος τῶι νευματι ῶς ἐπὶ το πολυ τα κακα
πρὸς το βέλτιον τρέπεται καὶ αὶ μικραὶ παραβάσεις εὶς ὅφελος καὶ ὰφορμὴν μεγὰλης
γίνονται χαρδις. τοῦτο δὲ ὑπὲρ του διεγεῖραι τῆς ὑμετέρας ὁμοιμυχὀτητος τὴν ἀγαλ-
λίασιν σημαἱνω ὅτι Μηνἄν τὸν ἀδελφὸν καὶ συνεπίσκοπον ἡμῶν, ἄνδρα πολλοῖς ἑπαίνων
τρὅποις κεκοσμημένον, ἡ μνημονευθεῖσα Κωνσταντινουπόλεως ἑκκλησία ἐπίσκοπον
ἐδέξατο, ῶιτινι εἰ καὶ παρα τους λοιπους τῶν γαληνοτατων βασιλέων έπεγὲλασεν ἡ
έπιλογἠ, ὅμως τοσαυτη του τε κλἠρου παντὸς καὶ τοϋ δήμου συναὶνεσις προσγἐγονεν,
ῶστε παρ” έκαστου καὶ έπιλεγῆναι πιστευεσθαι. καὶ γαρ οὔτε τῆι είδἠσει οίὶτε τῆι
Ξωῆι τινὶ ῆν ὅιγνωστος, ὰλλὰ καὶ τῆι ὰκεραιοτητι τῆς πίστεως καὶ τῶν ίερῶνγραφῶν
τῆι σπουδῆι, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τῆς εὐσεβοῦς διοικἡσεως τῆι ὑπηρεσίαι οὕτω τοϋ προ-
λεχθέντος ἀνδρὸς έλαμπεν ὴ δοξα, ῶστε αὐτῶι βραδυτερον δοκεῖν παραγεγονέναι οὕπερ
ὴξίῶτοιι. καὶ τοῦτο δὲ πιστεὐομεν τῆι αὐτοῦ αξίαι προστεθῆναι, ὅτιπερ έκ τῶν
χρονων τοϋ αποστόλου Πέτρου οὐδένα ἄλλον οἱαδἡποτε Ἄνατολικὴ έκκλησἰα ἐδέξατο
ἐπίσκοπον ταῖς χερσὶν τῆς ἡμετέρας καθέδρας χειροτονηθέντα, καὶ τυχον ῆ εὶς ἀποδειηιν
ἐπαίνου αιἶιτοῦ ὶὶ είς καταλυσιν τῶν έχθρῶν τῆς ένστασεως τοσοίιτον πρᾶγμα προέβη,
ῶστε έκείνοις αὐτὸν είναι δοκεῖν ὅμοιον, οὕς έν τοὐτοις ποτέ τοῖς μέρεσιν αὐτοῦ τῶν
αποστόλων του πρῶτον έχειροτὅνησεν ἡ ἐπιλογἠ. κοινὴν τοιγαρουν χαρὰν, αδελφοί,
εὐσεβεῖ αγαλλιασει ὑποδέξασθε καὶ ὅττὅσον τῆς ἀποστολικῆς ἡμῶν καθέδρας τὴν κρίσιν
αποδέχεσθε, τῆι συνὴθει σημανατε αντιγραφῆι, διπλῆν ἔχοντες εὐφροσὐνης αἰτίαν ὅτι
καὶ τα φαίἶιλα ὅινευ παρολκῆς διωρθὼθη καὶ αντί τούτων τα ευκταῖα παρτικολονθησε,
τοϋ λοιποῦ ττροφυλαττὀμενοι ΐνα μὴ αὕθις τοῖς κανονικοῖς θεσπίσμασιν ἐναντὶον τι δι'
ὑμῶν, ὅπερ ὅιπέστω, γένηται ῆ τῆι ὑμετἑραι στερχθείη συναινέσει, ἐπειδὴ καθάπερ συγ-
γνώμης αξία έοτὶν ἡ πλανη τοϋ ὅιπαξ αμαρτὰνειν, οὕτως ἡ συχνῆ παραβασις κίνησιν
αυστηρἱας ὰπαιτεῖ. ὑπογραφὴ· 'Ο θεὸς έρρωμἑνον σε ιρυλὰξοι, αδελφέ τιμιὡτατε.

Διαλαλιὰ Μηνα πατριαρχου

'Ο ὰγιῶτατος ἀρχιεπίσκοπος καὶ πασα ῆ ὰγία σύνοδος εἶπεν· Οὐδὲν θαυμαστὸν
εἰ τοῖς ἑαυτοῦ κατακολουθεῖ καὶ νυν ὅ μέγας ὅιποστολικὸς θρὅνος τους τε ὶερους τῶν
ὅιγιωτὰτων ἑκκλησιῶν θεσμους ἀπαρεγχειρὴτους διατηρῶν καὶ τα τῆς ὀρθῆς πίστεως
έκδικῶν καί φιλανθρὡπου γνώμης τοῖς ὴμαρτηκὀσι μεταδιδῦῖἶδ- ὅθεν καὶ ὴὶ-ὶεἴἰ ῖῖλῖι·
ροῦντες τα τῶι μακαριωτὅιτωι πατται ἐπί τῆς συνοδικῆς έττιστολῆς δεδογμένα καὶ καιρὸν

Ο [= ει.οτν], Ἑ
1 του θεοῦ οιτι. ΟΟΛ 2 διορθὼσανεν Ον 3 φανερῶσ τοῖσ - ιμηῳἱσμαοιν ΟΕ 4 ἔνἔ·

λησεν Ον ἑιτιλιιιρὴμω ΟΝ 5 συνἑσει Ον” ·ἶτ_ν-ι Οελ 5,65 τα κακα - βἑλτιον ὡσ --
πολὺ Ον 6 μεγάλην Ον 7 ὁμοωυχὶασ ΟΕ 8 καί οιπ. Ο" 9 ρηδεῖσα Οι' ἐκκλησία
ΟΛ καθέδρα Ι τοῇττ ῆ τῶν γαληνοτατων έιτεγέλασε βασιλέων ὲττιλογὴ Ον 11 ἑιτιλοἡ Ι παντὅσ
τε του κλἠρου Ον σὑνεσισ Ο" ουννευσισ Οῖ προοεγένετο Οεῖ 12 καὶ οιιι. Ολ Ι3 ἦν
.ΤΜ Οι· 14 -τῇ -Γῆη· _- διοικἠσεωσ ὑπηρεσία Ι 15 ιἦ δόξα διέλαμπεν Ον 16 προστιθέναι Οῖ
ὅτιπερ Ι ὅπερ Ο 17 έκκλησἰα ἀνατολικὴ Ο* Χ8 εὶσ Ο'ίΙ Θῃι. Οῃλ' νο ὥυπ Καί Ϊ
ει αδελῳοὶ χαρὰν Ον 22 ὁπὅσον νιιεῖσ ΟεΛ 22|23 ἀποδἑχεσθε τἡν κρίσιν ΟΦ 23 ἔχοντεν
διπλῆν ΟΦ 24. καὶῖ Ι τέ καὶ Ο διωρθὡθη ἄνευ παρολκῆσ Οῦ 26 ἀπέστω] ἄιΐεὐχομω
Οῖἱ που εκ-ειὶο [ἰ. ο. ὰττιοτῶ ρτο ἀπἑοτω] Λ σννἑσει Ον" 28 ἡ ὑιτογραιρἠ Οι' οιπ. Οὅὶ Ρο”
ὑπογραφὴ οοΙΙ. διαλαλιὰ ¬- πατριαρχου Ολ' Φυλὰἕνι Οῖἰ φυλἀξει Ον διαῳυλἀηοι Ον διαφυλά-
ξει Ον ερ οιιτ. ΟΪΙ 3ο 'Ο ὰγιὼτατος -εῖπεν οιιι. Οι 3: της Οκ 34 μακαρίω Ι
τοῖσ συνοδικοῖσ Ον

Αοῖιι Ωοιτοίίἰοτυοτ οιεευοτοιτίοοιτιπτ. Ϊοιτι, ΠΙ 20
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αὐτῶι μετανοἰας ένδιδὸντες συνορῶμεν Βοσπὁριον τον ὁσιῶτατον ἐπίσκοπον τῆς Νεο-
καισαρέων μητροπὁλεως καὶ Ἄκακιον τὸν ὁσιῶτατον έπίσκοπον τἦΞ Πὶσῖνοὐνΐων
μητροπολεως καὶ Ζαχαρίαν τον ὁσιὼτατον έπἱσκοπον τῆς Νίιτυληναἱων ι1ηΤρΘῖΤὁλΕωΞ
καὶ 'Ιωαννην καὶ Θεὅκττστον τοὐς θεοφιλεστατους πρεσβυτέρους καὶ ἐκδίκους τῆς ἐνταῦθα
αγιωτατης μεγαλης ἐκκλησίας καὶ Ἄκακιον καὶ Χριστὁδωρον Τῦὐἐ θεϋΘ'εβέσ“Γὰ”ῖΘϋ9 6
διακὁνους καὶ νοταρίους τῆς αὐτῆς αγιωτατης έκκλησίας ανατητῆσαι ”ΑνθὶμΘ'ν “Τὸν
εὐλαβἑστατον καὶ δῆλα μὲν αὐτῶι καταστῆσαι τα παρ' ὴμῖν πεπραγνἑναὶ 'ῖῖΡΟΤΡέΨαὶ
δέ εῖσω τριῶν ἡμερῶν, εὶ βοὐλοιτο παραγενέσθαι πρὸς την αγίαν ταὐτην σὐννδνν καὶ
τὴν προσἠκουσαν ἐπὶ τοῖς προσηγγελμένοις ιτοιἠσασθαι πληροφορἱαν.

Ύπεσημηναμην. 10

Μετα δὲ την ὐπατεἱαν Φλ' Βελισσαρίου του λαμπροτατου τῆι πρὸ νῖαῖ Νὀνων
Μαἱων ὶνδικτιῶνος τεσσαρεσκαιδεκατης έν τῆι φιλοχρίστωι καὶ βασιλέυοὐσηι Κωνσταν-
τινουπὁλει *Ρῶμηι

προκαθε3ομἑνου του δεοττὁτου ημῶν του αγιωτατου καὶ Ι±ακαΡίω'Τὰ”ῖ®'·-' ὰΡΧὶ°
επισκόπου καὶ οὶκουμενικοὐ πατριαρχου Μηνδι έν τῶι μεσαὐλωι τῶι δυτικῶι τοὐ σε- 15
βασμἱου οίκου τῆς δεσποίνης ἡμῶν τῆς αγίας ένδὅξου θεοτὸκου καὶ αειπαρθένου Μαρίας
του ὅντος πλησίον τῆς αγιωτατης μεγαλης εκκλησίας

καὶ έκ μέν τοὐ δεξιοὐ μέρους συνεδρευὀντων αὐτῶι καὶ συνακροωὶλἑνων κίῃὰ
εὐσεβῆ κἑλευσιν τοϋ ιλο ί ' ' ' “ ί ” μ Ηφ χρ στου και θεοφυλακτου ημων βασ!λεω§ ίουσῖὶνιανον 'Των
ὁσιωτατων καὶ θεοφιλεστατων ἐπισκὅπων ὅο

ε Σαβίνου τοῦ Κανουσίου
'Επιφανίου Ἑκλανων
Ἄστερἱου Σαλἑρνων
`Ρουστίκου Φεσοὐλων
Λέοντος Νὁλου 26
τῶν παντων έκ τῆς 'ίταλῶν χώρας πρῶην μέν αιτεσταλμἐνων ἐκ τῆς αποστο-
λίκης καθέδρας, ὐστερον δέ συνοντων παραγενομένωι ἐνταῦθα ί!λΥΘῖΤῖῖι'ῖὥὶ 'Τῶι
Τἦῖ ὰΥἰαΞ |-ίνἠί-ΙΠΞ γενομένωι παπαι τῆς πρεσβυτέρας ίΡὼ|-ίῖι9
ί-ίἑτρον Τἦς μητροπὸλεως ίὶουστινιανουπὁλεως τῆς δευτἑρΘι§ καππαδοκὥν
επαρχίας 80
Ζαχαρίου τῆς μητροπὅλεως Μιτυλὴνης

9 Μαρκου τῆς μητροπολεως 'Απαμείας τῆς Βιθυνῶν ἐπαρχἱαε
ιο Αὐξεντίου τῆς μητροπὁλεως Σηλυβρὶας

Τιμοθέου τῆς νητροπὅλεως βερὸης

ι¦ι!.Η-Β-ί-Η

?

δ

λὶἰ

Ο [= ειοι·ν], Ι
1,ῖ2 Νεοκαισαρἑων - έπί “οκοπον της οιπ. ΟΙ 2 πισσινοὐντων Ο" πισινουντίων Ι 3 καὶ

Ζαχαρίνν -· νητροπὀλεως ροεε 5 μεγαλης εκκλησίας οο1Ι. Οελ μητροπὸλεωο μιτυληναἰων Ον
7 ηνὥν Ο' Β ἡμερῶν οιτι. ΟΙ ο την οπι. ΟΙ ἐπὶ -- ποιὴσασθαι οιτι. Ον ·ιτρο[·ιτροσ- Οιηεπηγγελ-
μἑνοις Ο" ὶιιεετ. πρδιξισ ἑτέρα ουστασα ξοιτι. ΟΙ] παρα μηνα ἶἦἦαρχου Ο"/Χ πρδιξις έτἑρα Ρῃίἔ
τι: δὲ οιιτ. Οέίιλ λα ί Οφ β ον ΕΙΑ βελισαρίου ΟΥἙΛ μιλισαρίου Ο? νὀννων ΟΙ 12/23 ρῶμη κων-
σταντινουπολει ΟΒΛ κωνοταντινουπολει νέα ρῶμη Ον 16 τῆς _ ένδὁξου δεσποὶνης ῆνῶν Ϊ Ξ την9
ευσεβη Ι 2:--26 τῶν οπι. ΟΠ 2: κανοσίον Ον 2ς,#26 Νὀλου τῶν] νολοὐτων Ον νελοὐ-
των Ολ' νολοὐνων Ον 26 παντων Ο τῶν Ι ροεί: πρώην μέν ίιειὶσοοέυτ έτι Ο" πρώτης [δευτέροισΟ®]
καππαδοκίσε -ίΡ- 156. Π] _ τῆσ ὸσίασ ιινὴμησ ῖρ. 156. 311 ‹1εὶι·ιεΙε απεοταλμἐνων[26] -καισαρεἰασ τῆσ
ιιροπολεωϋ' ίΡ- Ι5ῦ› Η] εὶοιιιοιιο καὶ έξαρχου αμα τοῖσ κτλ. [Ρ. 156, 31] οιτὶὶιιοιτι τοεέἰένἰὶ: Οι ὶὶττοτὶε
β οι Υ ιτιιιιηιιτὶ ειρρὶρτίε. εκ Ιιττετε. α οντα εεε Ιεοὶὶο τῆσ πρὡτησ [26] Οι· 27 παραγενομἐνων Ο"-'

8 'οί Ο°2 ο ασ , 2ο-Ρ. 155, 2ο Γ|ἑι·ρου.- Ἄλὶνδων] καὶ λοιπῶν τῶν ὐπὸ την βασιλίδα τοὐτην τελοὐν-
των Οῖἰ
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ι2 Θαλασσίου τῆς μητροπόλεως Βηρυτοὐ
13 Μεγαλου τῆς μητροπόλεως Βεροίας
κι ίίωαννου τῆς μητροπόλεως Βοσπόρου
τς 'ίωαννου Γαβαλων
το Δομετιανοὐ Ζικχίας
η Χριστοφόρου Γίορφυρεῶνος επαρχίας Φοινίκης παραλου
ι8 Ἄρχελαου Κωρὐκου .
τς Δαυίθου τοϋ Κιρκινσίου
2ο Αίθερίου Μαριότμμης
2: 'Αλεξανδρου δαρκουσῶν
22 Δόμνου Μαξιμιανουπόλεως τῆς δευτέρας Παλαιστίνης
23 'Αναστασίου Ἱῶταβης
23. 'ίωαννου Ζωόρων
23 'Ανδρέου του Γίανίου
26 Ἑπιτυγχαυου Γέρμης ἐπαρχίας Ἑλλησπόντου ιε
27 ί-ίελαγίου ίἶαρνασοὐ
28 Γίαὐλου τοϋ Στεκτορίου
29 'Ανδρέου ίίελτῶν
3ο Θεοδώρου Μηροὐ
3: καὶ Θεοδωρίτου Ἄλίνδων

ἐκ δὲ τοῦ εὐωνὐμου μέρους
32 Ύπατίου τῆς μητροπόλεως 'Εφέσου
33 Κωνσταντίνου ”ὶ·ίρακλείας τἦς μητροπόλεως Εὐρὡπης
32, Θεαγένους τῆς μητροπόλεως Συναδων
35 Βόίκχου Ἄντιοχείας τῆς μητροπόλεως ίίισιδίας α
36 ὶίλαριανου τῆς μητροπόλεως Γίέργης
37 Εὶοσπορίου Νεοκαισαρείας τῆς μητροπόλεως Πόντου Τίολεμωνιακοὐ
38 ἴίαὐλου τῆς μητροπόλεως Τυανων
39 Ἄκακίου τῆς μητροπόλεως ί-ίισσινοὐντων
(ιο 'Επικτἠτου Κλαυδιουπόλεως τῆς μητροπόλεως 'Ονωριαδος εο
τμ 'Επιφανίου Ήρακλείας τῆς 'Ονωρεατῶν έπαρχίας
42 'Αβραμίου Κρατίας
43 'Αλεξανδρου Κολωνείας τῆς δευτέρας Καππαδοκῶν έπαρχίας
4.2, 'Αστερίου Ἄμαστρεως
φ3 Εὐγενίου Τίου
46 'ίωαννου Καισαρείας της Βιθυνῶν ἐπαρχίας
4.7 Κυριακοὐ Θεοδοσιουπόλεως τῆς Φρυγῶν ί-ίακατιανῶν έπαρχίας
2,8 ίίωαννου Τραιανουπόλεως
τις Θεοδότου Εὐροίας ί-ίαλαιας ίίςίπείρου
3ο 'Ανδρέου ἌμυΞόνος
ςιι Φλαβιανοὐ Κοτένων
32 'Ηλίου Ἄδριανῶν τῆς Βιθυνῶν έπαρχίας
33 καὶ Ἄρμονίου Καλλιπόλεως

5

ῖίί]

9.0

δῦ

>ὶί)

Ο [= ειοι·ν], Ι
2 βερροίασ Ο" 4 γαβουλῶν Ο" 3 ςηκχίασ Ο” τι παλαιστἡνησ Οε 16 παρ-

νασσοὔ Ο" 17 στειςτωρίου Ο" 19 μίρου Ο° 22 ὐπἀτου Ολ' 24 θεογἐνους Ο, 25-43 καὶ τῶν
λοιπῶν ΟΠ 25 πισσιδίασ Ο" 37 καπατιανῶν Ο" 40 ἀνοιηῶνοσ Ο" κι κοτἑννων Ο"

20*

ὅὅ*ι1_
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54-57 συμπαρόντων δέ αὐτῶι καὶ συνακροωμένων καὶ Θεοφανους καὶ ίἶελαγίου τῶν
θεοφιλεοτατων διοκὀνων τῆς αποστολικῆς καθέδρας καὶ Νίηνα καὶ Πέτρου
τῶν θεοσεβεοτατων νοταρίων καί τινων εὐλαβεστόιτων ὐποδιακόνων καὶ έκ-
δίκων καὶ λοιπῶν κληρικῶν τοῦ αὐτοῦ αποοπολικοῦ θρόνου, οῖ καὶ συνόντες
έτὐγχανον παραγενομένωι ἐνταῦθα Ἄγαπητῶι τῶι τῆς αγίας μνὴμης γενο- ε
μἑνωι παπαι τῆς πρεσβυτέρας ὶὶθῶμης

38. 39 καὶ Μαγνου πρεσβυτἑρου καὶ "Ηρακλείου διακόνου καὶ αποκρισιαρίων Ἑφραι-
μίου τοῦ όσιωτατου πατριαρχου τῆς έν Θεουπόλει αγιωτατης έιςκλησίας

60 Σαβίνου διακόνου τῆς αγίας Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν Ἄναστασεως πληροῦντος
τας αποκρίσεις Πέτρου τοῦ ὁσιωτατου πατριαρχου "Ιεροσολὐμων ιο

ῦι Στέφανου διακόνου καὶ αποκρισιαρίου Σωτηρίχου τοῦ όσιωτατου ἐπισκόπου
Καισαρείας τῆς μητροπόλεως πρὼτης Καππαδοκίας

62 Γαιανοῦ πρεσβυτέρου καὶ αποκρισιαρίου Ἑλπιδίου τοῦ όσιωτατου ἐπισκόπου
Ἄγκὐρας τῆς μητροπόλεως Γαλατίας πρῶτης

Εν 53 63- 64 Διονυσίου καὶ Καλλινίκου διακόνων καὶ αποκρισιαρίων Φωτίου τοῦ όσιω- ιο
τατου ἐπισκόπου τῆς μητροπόλεως Κορίνθου
παρόντος δέ καὶ τοῦ εὐλαβοῦς κλὴρου τῆς βασιλευοὑσης πόλεως

74 Εὐφὴμιος ό θεοσεβὲστατος διακονος καὶ πριμικἡριος νοταρἱων είπε· Γίρό τοὐτων
Ψανενὥυ ἡμερῶν εὐσεβοῦς ηγησαμένης κελεὐσεως τοῦ φιλοχρίστου καὶ θεοφυλακτου ημῶν
βασιλέως συνελἠλυθεν η παροῦσα τα νῦν αγία σὐνοδος καὶ τῶν έπί τῆς βασιλίδος ταύτης 2ο
'ίῖὀλεῖ-09 εὐλαβῶν μοναχῶν καί τινων ἐκ τῆς Θεουπολιτῶν ὁρίλωνένων καὶ ἄλλων ΥΕ

Μ ν111 νεο μὴν έκ τῆς 'ίεροσολυμιτῶν εὐλαβῶν ανδρῶν τηνικαῦτα παρ' ὐμῖν είσεληλυθότων πέ-
πρακταί τινα ἐπὶ 'Ανθίμωι τῶι εὐλαβεστατωι, α δη τοῖς τηνικαῦτα συστασιν ὐπο-
1-νίῖὶνασι περιέχεται, έν οῖς καὶπροθεσμίαν ρητὴν έπί τῆι τοῦ αὐτοῦ εὐλαβεστατου ανδρός
ὰ'·:αΞ”ίὶλ”ἠσει δεδὼκατε, ῆς ῆδη διαδραμοὐσης, επειδη καὶ νῦν η ὐμετἑρα συνῆλθεν αγιω- σε
σηνίι Τἦἕ αὐτῆς ὐποθέσεως ένεκα, παραφυλαττουσι δέ την ὐμετέραν ακρόασιν καὶ οί
μί-ὶῖὶμονενθἑνῖεε ννναχοὶ τῆς παρ' ὐμιν εὶσόδου τυχεῖν αξιοῦντες, ιῖιποβαλλομεν πρός τό
παρισταμενον.

ῖὅ “Ο αγιῶτατος αρχιεπίσκοπος καὶ η αγία σὐνοδος εἶπεν· Είσίτωσαν.
'ῖθ Καὶ εῖσελθόντος Μαριανοῦ τοῦ θεοφιλεστόιτου πρεσβυτέρου καὶ ῆγουμένου μονῆς ετα

Δαλμαλίου Τοῦ “ῖἦ§ ὁϋίαν μνἠμης καὶ έξαρχον αμα τοῖς λοιποῖς θεοσεβεστατοις αρχι-
ὶ$α'>·'ΒΡί'ῖΘν5 Καί ιιοναχοῖς τῶν τε κατα τηνδε την βασιλίδα πόλιν καὶ Θεοὐπολιν καὶ
ὶίεροσόλυμα εὐαγῶν μοναστηρίων

Ι Ἄγαπητοῦ τῆς Δίου
2 Διοσκόρου τῆς αγίας Εὐφημίας εεε-,
5 Ἄγαπίου τῆς Θαλασσίου
-ι Παὐλου τῶν ®Ρωμαἱων
5 Ἄντωνίου τῆς Εὐσεβἰου
6 Στέφανου τῆς 'Ολυμπίου
7 “Αναστασίου τῶν 'Ρωμαίων ασ
8 Δῖινητρίου τῆς Φωκα

Ο [= ιιοτ ν], ὶί
1 αὐτῶι οιιι. ΟΠΑ 7 καὶ3 οιιι. ΙΛ 8 θεουπόλεωα Οι 12 δευτέρασ Οι Ιιέιεκα πταταὶααὶὶ

ίίὶί· Ποίὶθίῃ 86 Ρ- Ιΰιίτ 26] ιιοιι τοοτο ίιιίωὶίοοέιι. καππαδοκῶν ἑπαρχίοισ Οολ 17 εὐαγοῦσ Ον
18 πριμμικὴριοσ Οί 2ο τῶν τε Ον 22 τηνικαῦτα] αὐτίκα ΟΙ' είσεληληθὁνφων Οι- 24- -Τοῦ ΟΠ-,_ Οιιν
εὐλαβεοτατη Οι 23 διαδραμοὐσης Ι δραμοὐσησ Ο συνελἠλυθεν Οι 26 εε Ι δὲ και ΟΛ
2? ίίνημονειίθἐὶηεσ έὐλσβέσΐαΐοί 0"^ 30 εἶσέλθὁὶηέσ Ον ναρινιανοῦ Ον 31 γ (οἱ. αοὶ:ει.ιτι
νὰ Ρ- 154» 26] καὶ έξαρχον Ον θεοφιλεοτατοισ Οι 33-ρ. ιςς. 2 σαι. Οιῖ
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9 Κυριακοῦ τῆς Εὐφημίου
ισ Ζωίλου τῆς Θεοδότου
τι 'ίονλιανοῦ τῆς Εὐφημίου
12 Στέφανου τῶν Προμὼτου
ι3 Ζηνωνος τῆς αγίας θεοτόκου έν τῆι πηγῆι
κι 'Αλεξανδρου τοῦ καλαμίου
ις Δαδα τῆς Καιουμα
.ιο 'Ρόδωνος τῆς Θεοδώρου
ιν Γενναδίου τῆς Κυριακοῦ
ι8 Θεοδώρου ής Μαρωνίου
τσ Σίλα τῆς 'Ηλία
2ο Παὐλου τῆς Σαμουηλίου
2: 'ίωαννου τῆς Θεοδώρου
22 Κυρίωνος τῶν Αἰγυπτίων
23 Βασιλείου τῆς Κυρακωνδ:
εε 'ίωόιννου τοῦ αγίου αποστόλου Θωμα έν τοῖς Μοδἑστου
23 Μαρκου τῆς Θεοδῶρου .
26 Φλαβιανοῦ πρεσβυτέρου καὶ δευτεραρίου τῆς Μοδὲστου τῶν Δυκαόνων
27 Μαρίνου τῆς Παὐλου
28 Θεοκτίστου τῆς αγίας θεοτόκου πλησίον τῶν 'ίῶβ
29 Θεοδῶρου τῆς Τρὐφωνος
3ο Κοσμα τοῦ αγίου 'ίωαννου έν τοῖς Στουδίου
3ι Πέτρου τῆς αγίας θεοτόκου καὶ τοῦ αγίου Διομήδους έν “ίερουσαλἠμ
32 'Ελευθερίου τοῦ αγίου ίίυριακοῦ
33 'Αλεξανδρου τῆς Ἄβραμίου
34 Θεοδώρου τῆς ίίὡβ
33 Τρὐφωνος τῆς Ἑλπιδίου
36 Στέφανου τῶν Κὼνστα
37 Βαβὐλα τῆς Δανιὴλ έν τῶι στὐλωι
38 'ίωαννου τῆς 'Αναστασίου
εν Ἄνθεμίου τῆς Νἑωνος
αι 'ίωαννου τοῦ αγίου Μιχαὴλ τῶν Χαρισίου
.μι 'ίωαννου τῆς Μαρα πλησίον τῆς Ἄετίου κινστέρνης
42 Φωκα τῆς 'ίωνα πλησίον τοῦ Δευτέρου
43 Ζωσίμου τῆς Εὐτυχίου τῶν Δυκαόνων
«μι Τιμοθέου τῆς Ἄστερίου
43 Στρατονίκου τῆς Δομετίου
.ισ Πολυχρονίου τοῦ αίθρίου
τη 'Ανδρέου τῶν ὶίῦωμαίων πλησίον “ί'ῆ§ Ἄεΐίνυ κθ·'ϋ“ῖἑΡνῖ'ι§
48 Μαρτυρίου τῆς Πέτρου πλησίον τῶν 'Αποστόλων
κο 'Ανδρέου τῆς αγίας θεοτόκου πλησίον τοῦ αγίου Δουκα
ςο Μαρκου τοῦ αγίου Κυρίκου
3: 'ίακῶβου τῆς Ἄβίβου Σὐρου

Ο [= σου ί

Ι52

ίἱ

ΙΟ

.ὶῦ

ΕΠ

βυ

ΠΠ

ἔὶὅ

-ίῦ

3
4 πνσνστου οε 9. 8 ωιι. ον ιν σανοιιλίνν Ο" 18 δν-ιτενὶανίου ον 22 τον

τ _ αετοῦ Ο" 38 αίθε ίου Ο" 39 τῶν Ο"αγίου - τοῖσ Ο"/ὶ των Ο” 23 έν τη ΟΕ 33 Ρ
τῆσ Ο” αετου Ο" 2,2 κηρὐκου Ο
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52

53
54
55

ἌΤΤικοῦ Τῶν ΕύκραΤαῦών
'ὶώαὴῳ Τῆς ὰγὶας θεοΤὸκου ἐν Τῶι λιθοο·ΤρώΤωι
Παύλου Τοῦ ὰγὶου αΤτοσΤὀλου ΓὶἑΤρου πλησίον Τοῦ ΤταλαΤὶου
ἌναοΤασἰου ΤτρεοβυΤἑρου καὶ δευΤεραρἱου Τοῦ ὰγἰου Φτλἰππου ἐν Τῶι βρεφο-
Τροφεὶῶὶ ἦ
Γεωργίου Τῆς Κύρου
Εύαεβίου Τῆς Συμεώνἱου
ΖωΤτκοῦ Τοῦ ὰγὶου 'Ανδρεου πλησίον Τῆς Σατορνἰνου Τι·ὸρΤης
καὶ Τῶν ύπὸ Θεούπολιν ·
Παύλου μοναχοῦ καὶ αποκρισιαρἱου μονῆς Τῆς Μαρώνος ὶο
Σεβηριανοῦ ΤΤρεσβυΤἑρου καὶ αρχιμανδρὶΤου μονῆς Ζωὀρα Τῶν Θερμῶν Σύρου
Καααισῦ πρεοβυΤἑρου καὶ ἀρχιμανδρἰΤου μονῆς Λούκα Σύρου
Συμεώνἰου διακόνου καὶ αποκριοιαρὶου Τῆς 'ὶακώβου
ὶὶώαννου διακόνου καὶ ὰποκρισιαρίου Τῆς Θεοδώρου
ΣΤεφανου ·ιΤρεσβυΤἑρου καὶ ἠγουμἐνου μονῆς Εύξερἱου
'ὶώαννου ·ὶΤρεο·βυΤἐρου καὶ ἀρχιμανδρἱΤου μονῆς Τοῦ κύρου Θωμα Σύρου
Θωὶ-ὶα ιΤρεαβυΤἑρου καὶ ὰρχιμανδρἱΤου μονῆς Ἄαρών Σύρου
Φωπὶνοϋ μοναχοῦ καὶ ἀποκρισιαρἰου μονῆς Τοῦ αγἰου ῖΤεφανου
Θεοδώρου διακόνου καὶ αποκρὶσιαρἱου Τῆς ὲκκλησἰας 'Ερενδῆλῆνἔύν
Σεργἱου ·πρεσβυΤἐρου καὶ ·περιοδευΤοῦ
οὶ ΤτανΤες ΤΤραΤΤονΤες ὑπὲρ Τε ἑαυΤῶν καὶ Τῶν λοιπῶν
ἔΤὶ ΥΕ μὴν καὶ Τῶν ὑπὸ Τούς αγἰους ΧριοΤοῦ Τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ ἢμὥκ Τὁ°ὶΤῦϋ8
ΔΟ!-ὶνὶνου ·πρεσβυΤἑρου καὶ αρχιμανδρὶΤου μονῆς Τοῦ μακαρίου Μαατύρὶου
Ἡουχἱου Τὶ·ρεαβυΤἐρου καὶ αποκρισιαρἰου μονῆς Τοῦ μακαρίου Θεοδοαὶου
Κασιανοῦ ΤτρεαβυΤἑρου Τῆς λαύρας Τοῦ μακαρἱου Σάββα Ἡ
Κυριακοῦ ΤΤρεο·βυΤὲρου καὶ ῆγουμἑνου Τῶν Ττυργἱών Τοῦ 'ὶορδὰνού
Νεο·Ταβου ΤτρεσβυΤἑρου λαύρας Τοῦ μακαρίου Φιρμἱνου
ΤερενΤὶου ·ιΤρεαβυΤἐρου Τῆς Νἑας λαύρας
Λεω-ὶ“ὶ'ὶοὶ×° μοναχοῦ καὶ ῆγουμἐνου καὶ Το·ιΤοΤηρηΤοῦ Τῆς ἑρὴμου ·ιΤαση9
Τραιανοῦ Τι·ρεσβυΤὲρου Τῶν Τευργἱών Τοῦ 'ὶορδανου 80
ὶ-ὶολυεύκΤου διακόνου μονῆς Τοῦ ἀββἄ Θεοδοσἰου
Θεοδώρου Βὶακὸνου καὶ μοναχοῦ Τῆς Νεας λαύρας
Κυρὶκου διακόνου καὶ ροναχοῦ Τῆς αύΤῆς Νἐας Ἀαύρας
ἌναοΤασἰου διακόνου μονῆς Τοῦ μακαρίου Νὶαρςτυρὶου
Μάμα μοναχοῦ Τῆς αὐ-Τῆς μονῆς εε.
'ὶώαννου μοναχοῦ Τῆς αύΤῆς μονῆς
'ὶουλιανοῦ μοναχοῦ μονῆς Τοῦ ἀββᾶ Θεοδοσὶου
οὶ ·πανΤες ·πραΤΤονΤες ύΤΤἐρ Τε Τῶν οὶκεὶών υονασΤηρἰών καὶ Τι·ανΤων Τῶν ἐν Τῆι
ἑρῆμωι Τῆς αγίας πόλεως μοναχῶν
'ὶώαννου ΤτρεαβυΤἐρου Τῆς Ττεῦιαδος καὶ ύπὲρ Τὶ·ανΤών Τῶν ἐκεῖσε μοναχῶν 40
Θεώνα ΤΤρεσβυΤἑρου Τοῦ Σινα όρους καὶ ἀττοκριοιαρἰου Τοῦ Τε όρους καὶ Τῆς εκ-
κλησίας Φαραν καὶ λαύρας 'Ραιθοῦ ὑπὲρ ·πανΤών Τῶν ἐκεῖσε μοναχῶν ”
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Ο [= ρον]
.Τ Βευπριαρἰου Οκ Τι σευῃριανοῦ Ο" Τῆσ νονῆσ Ο" Τα Τῆσ νονῆσ Οκ

16-17 Τοῦ κύρου _ μονῆς οτα. Ο" 18 μονῆς οτο. Οο 19 ἑρενὀηληνηηυ ΟΝ· απ γε οπὶ. Οη
23 Δομε-αανὁς Ρ. 36. 30- 50, κι. ιςο, Τ8 ες κασαιανοῦ Ο" 29 καὶὶ οτα. Οκ 3: διακόνου οτα. Ον
33 Κηρύκου Ο 37 Τῆο· μονῆο· Οκ 38 Τε οτα. Ο" 39 Τῆς οτρ. Οκ 42 καὶ ὑπὲρ ΟΒΛ
ἐκεῖ Ο”
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87 ΣΤραΤηγίου διακόνου καὶ μοναχοῦ μονῆς Τοῦ μακαρίου 'ὶώαννου καὶ ὑπὲρ παν-
Των Τῶν ὑπὸ Σκυθὁπολιν μοναχῶν

'Ο αγιώΤαΤος ἀρχιεπίσκοπος καὶ πασα ῆ αγία σύνοδος εἶπεν· 'Αναγινώοκὲοθώ
Τὰ Τῆι προΤεραίαι πεπραγμένα.

Καὶ λαβὼν Μακαριος ὁ θεοσεβὲοΤαΤος νοΤὰριος διακονος καὶ ἀποκρισιὰριος ἀνὲγνω 6

ΜεΤα Τὴν ύπαΤείαν Φλ' Βελιασαρίου Τοῦ λαμπροΤαΤου Τῆι πρὸ ἐξ Νὀνων Μαὶών Ρ
ὶνδικΤιῶνος ΤεσσαρεσκαιδεκαΤης ἐν Τῆι ῳιλοχρίσΤωι καὶ βασιλευούσηι ΚωνσΤανΤὶνου-
πόλει 'Ρώμηι καὶ Τα λοιπα Τῆς πρώΤης πράξεως.

'Ο ὁτγιώΤαΤος ἀρχιεπίσκοπος καὶ πασα ἡ ὰγία σύνοδος εἶπεν· Οἱ παρ” ῆμῶν
ἀπονεμῆθὲνΤες πρὸς ἀνα3ῆΤ·ησιν Ἄνθίμου Τοῦ εύλαβεσΤἀΤου, εἰ Τὰ διαλαλ·ηθὲνΤα προς 10
ἔργον ῆγαγον, διδαξόπωσαν.

Βοοπὁριος ὁ ὁαιώΤαΤος επίσκοπος Τῆς Νεοκαισαρἐων μηΤροπὁλεώς επαρχίας
ὶ-ίὀνΤου Γίολεμώνιακοῦ είπε· Τοῖς ύπὸ Τῆς μακαριὀΤηΤος ύμῶν καὶ Τῆς αγίας ΤαύΤης
συνόδου ψηφισθεῖσι πειθαρχοῦνΤες εὶκὀΤως ἐγενὀμεθα ὲν πᾶσι Τοῖς νομηομἑνοις ὴμῖν
Τοποις είναι ”Ανθιμον Τὸν εύλαβἐο·ΤαΤον, φαμὲν δὴ ἔν Τε Τῶι εύκΤῆρἰώι οὶκώι Τοῦ ἐν-
δὀξου αρχαγγἐλου Μιχαὴλ Τοῦ ὲν Τῶι παλατίώι καὶ ἐν Τοῖς “Ορμίσδου ἐν Τῶι αγίωι
αποσΤολείώι. ἐν οὶς συγκαλὲο·ανΤες Τούς Τε εύλαβεσπατους πρεσβυΤὲρους καὶ δια-
κὀνους καὶ ὲγγύς εἰπεῖν ὅατανΤα Τὸν κλῆρον Τῶν εὶρημένων αγίων οὶκών ὲπυθὀμεθα
αῦΤῶν εἰπεῖν ῆμῖν καὶ ύποδεῖξαι εἴγε ὶσασι Τὸν εὶρημἐνον 'Άνθιμου ῆΤοι Τὸν οῖκον εν ωι
ἔο·Τιν αύΤὸν εύρεῖν. οῖ δὲ πρὀΤερον μὲν είπον συμφώνως μηδὲ ὲωρακὲναι αύΤὸν ἐκεῖσε
μηδὲ εὶδὲναι οίκον ὲν ῶι Τυγχανει αύΤὀς, εὶΤα είς πληροφορίαν ἡμῶν δεδωκὀΤες Τινὰς
ἐξ αύΤῶν αμα Ἄκακίωι καὶ Χριοποδώρώι Τοῖς θεοσεβεσΤαΤοις διακὀνοις καὶ νοΤαρίοις
Τῆς ύμεΤὲρας αγιώσύνης Τὴν Τοῦ εὶρημἐνου εύλαβεσΤαΤου 'Ανθίμου ὰνα3ἠΤησιν ἐποιὴ-
σανΤο. νομί3ονΤες δὲ καὶ ἐν Τῶι μιΤότι·ώι αύΤοῦ ὲν ῶι παλαι καΤὲμενεν, εύρίοκεσθαι
αύΤὸν ὲ3ηΤ·ἡσαμεν καὶ ούδὲ ὲκεῖσε εύρεῖν αύΤὸν ίαχύσαμεν. ἀλλὰ καὶ ὲν Τῶι προαοπείώι
αὐΤοῦ Τῶι περὶ Τὸν αγιον ΛαυρἑνΤιον γενόμενοι, ούδὲ ἐκεῖ αύΤὸν εύρεῖν δεδυνἠμεθα Τοῦ
ἐκεῖσε εύρεθὲνΤος ἀνθρώπου αύΤοῦ εὶρηκὀΤος, αφ' οῦπερ ὁιπἑσΤη Τἦ§ ὰΥὶω”ὶ”ὰ”ὶ”ὶι§ Β-ὶεΥἀλΠ§
ἐκκλησίας, μηδὲ ὲωρακὲναι αύΤὸν μηδὲ εἱδὲναι ὅποι διὀιγει.

Ἄκακιος ὁσιώΤαΤος ἑπίσκοπος Τῆε ὶ-ὶισσινουνΤὶών μ°ηΤροπὀλεώς Τῆς δειπἑρας
ΓαλαΤῶν επαρχίας εἶπε· Κἀγώ διδασκω Τὴν ύμεΤἑραν μακαριὀΤηΤα ώς παραγενὀμενος
αμα Βοοπορίωι καὶ Ζαχαρίαι Τοῖς ὁσιωΤαΤοις συλλεντουργοῖς καὶ 'ὶωαννηι καὶ ΘεοκΤἰοΤωι
Τοῖς θεοφιλεοΤαΤοις πρεσβυΤἐροις καὶ ἐκκλησιεκδίκοις Ἄκακὶώι Τε καὶ ΧρισΤοδώρώι Τοῖς
θεοο·εβεσΤαΤοις διακὀνοις καὶ νοΤαρίοις ἐν Τοῖς εὶρημἐνοις Τὀποις Τὴν ὰνα3ὴΤησιν ποιῆ-
σααθαι Τοῦ εὶρημἑνου εὐλαβεο·ΤαΤου 'Ανθίμου ΤοῦΤον εύρειν ού δεδύνημαι.

Ζαχαρίας ὁ ὁσιώΤαΤος ἑπίσκοπος Τῆς ΜιΤυλ·ηναίων μ°η°ι'ρΘ'πὁλεω5 εἶπεν' Κ0ίθὼ5
ἐδίδαξαν πρὸ ἐμοῦ Βοσπὀριος καὶ 'Ακάκιος οἱ θεοφιλἐοΤαΤοι ὲπὶοκοποι Τὸ ὶκανὸν ποιοῦνΤες

Ιῦ

Βῦ

25

οκ

ΒΕ

13 εα. οο Ατιὶἰὶιίπιο α Τὶποοεὶοτει. ειιιειιεὶα οοουὶίεὶο οί. ὶίοὶὶεποεε Ερὶιεείνε Ραὶτοὶ. Οι·ίει1ὶ:. 18 Ρ. 686 οί:
ζί..ίὶ:ιοιΤιὶ:. 21 [ὶ:. Π 5 Ρ. 136, 12]

Ο [= αει·ν]„ Ι
' ί οπι ΟεΛ 4 πρω-εὲρα Ι 5 Μακάριος] ναταριοσ Οκ διακονοσ νατὰριοσ ΟΠΑς αγ α .

6 ῳλαβίου ΟΦΙΛ βελισαρὶου ΟΝΙΛ νὸνυών ΟΙ Β 'Ρώμηί οτε. ΟΠΑ πρώΤης σαι- Ο".. _ .. Ον
ι -ι ΤαύΤης -- ὲγενομεθα οπι. Οκ 14 πειθαρκουιπεσ Ι 16 ἐν- Ι οιπ. Ο Τοῖς] Τησ3 4
18 αγιωΤαΤών ΟεΛ Το αὐΤὸν Οι' ὰποδεῖξαι Ο” ἠὶϋΐὶμἐνον Ο* 26 ὲκεῖσε Ι ευρειν αυΤον Οί"

Υ 0 ίτ εοὶοί;ε8 ὀπη Ον εο πισινουνΤίων Οεἰ 31 ςαχαρίώ Ο 32 εκκλησεκδίκοιυ Ο ὶ·ὶ
ςις ῆδυνἡθημεν Ι

δῦ

126, τ. 2
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1. Τὶιπ. ε, 3

ι6ο ‹:οτ.τ.ε‹:Τιο εΑΒΒΑ1Τ1οΑ 5

Τοῖς προοΤεΤαγμἑνοις παρα Τῆς ύμεΤὲρας αγιωσύνης, ἑγενὀμεθα καὶ ἐν Τῶι εύαγεῖ εύκΤη-
ρίωι οἴκώι Τοῦ αγίου ὰρχαγγἑλου Μιχαὴλ Τῶι προσκειμἐνωι Τῶι εύσεβεῖ παλαΤίώι καὶ
ἐν Τῶι ὰγίωι ἀποσΤολείωι Τῶι ὅνΤι ἐν Τοῖς “Ορμἰσδου καὶ ἐν ῶι πρὀΤερον καΤἐμενεν
οῖκώι "Ανθιμος ὁ εύλαβἑοΤαΤος ἐν αύΤοῖς Τοῖς “Ορμίοδου καὶ ἐν Τῶι προασΤείώι αύΤοῦ
Τῶι προσπαρακειμὲνωι Τῶι εύαγεῖ εὐκΤηρίωι οῖκωι Τοῦ αγίου ΑαυρενΤίου καὶ Τὴν ἐν- ε
δεχομὲνην ἔρευναν αμα 'ὶωαννηι καὶ ΘεοκΤίοΤωι ποιησαμενοι Τοῖς θεοῳιλεσΤαΤοις πρεσ-
βυΤὲροις καὶ ἐκκλησιεκδὶκοις καὶ 'Ακακίωι καὶ ΧρισΤοδώρώι Τοῖς θεοοεβεοΤαΤοις δια-
κὸνοις καὶ νοΤαρίοις ούδαμῶς ΤοῦΤον εῦρεῖν δεδυνἠμεθα.

'Ιωαννης ὁ θεοσεβὲσΤαΤος πρεσβύΤερος καὶ ἐκκλησιἐκδικος Τῆ9 ἀΥὶω”ι'ἀΤΠ§ μεΥὰλΤὶ5
ἐκκλησίας εἶπε· ΚαΤα Τὴν κὲλευσιν Τῆς ύμεΤὲρας ὰγιωσύνης αμα Τοῖς εῖρημὲνοις ὁσιώ- 10
ΤαΤοις ἐπισκὀποις καὶ θεοσεβεοΤἀΤοις διακὀνοις καὶ νοΤαρίοις Υενὁνενοὶ ἐΥὼ Τε καὶ
ΘεοκΤισΤος ὁ θεοφιλἐσΤαΤος κατὰ Τούς προλεχθἑνΤας ύπ' αύΤῶν Τὁπους Τούς καὶ νομιςο-
μἐνους ὴμῖν καΤἀδηλον πανΤως ποιεῖν 'Άνθιμου Τὸν εὑλαβὲσΤαΤον, Τοῦτον εὑρεῖν ούκ
ῆδυνἠθημεν.

ΘεὀκΤισΤος ὁ θεοφιλἑσΤαΤος πρεσβύΤερος καὶ ἐκκλησιἐκδικος εῖπε· Κὰγὼ Τα αύΤα 16
καΤαΤἰθεμαι.

¦Ακἀκὶο5 ὁ θεοσεβἑοΤαΤος διακονος καὶ νοΤαριος καὶ Χριοπόδωροε ὁ θΕΟΰεβὲσΤαΤ0§
Βὶἀκονοε καὶ νοΤαριος καὶ σηκρηΤἀριος διὰ Τοῦ ἑνὸς αῦΤῶν ΧρισΤοδώρου εῖπον· Ἄπερ
οι ἄνα ἡμῖν ἀποσΤαλἑνΤες ὁσιώΤαΤοι ἐπίσκοποι καὶ θεοφιλἐσΤαΤοι πρεσβὑΤεροι καὶ
ἐκκλὶὶσὶέκδικοι ἐπὶ Τὴν ἀνα3ἠΤησιν 'Ανθἱμου Τοῦ εύλαβεσΤὰΤου εῖρἠκασι, Τα αύΤὰ καὶ 20
ὴμεῖΐ Καπῃὶθἐνεθα. ὲπιφερὀμεθα δὲ καὶ Τὰ Τῆι πρατεραίαι πεπραγμένα, ὲΨ, ὥὶ “ΐαυῖα
δῆλα αύΤῶι καΤασΤῆσαι, καὶ ούδαμῶς αύΤὸν εύρεῖν δεδυνὴμεθα.

Ὁ ὰΥὶὡ“ὶ'α°ΤΟ5 ἀρχιεπίσκοπος καὶ πασα ὴ ὰγία σύνοδος είπε· Δὴλη νὲν ἢ8ὶ”ὶ ΥὲΥονὲ®#
'ὶὶ Ἀνθὶνον Τοῦ εύλαβεοΤὰΤου προαίρεσις ού βουληθἐνΤος ὲαυΤὸν φανερὸν Καΐαεηἦσαὶ
”παΡαΥενἐσθαὶ Τε νΡὁ5 ἢνἄς εὶς διὁρθωσιν πλὴν αλλ' ώς ἔνεσΤιν ἀνθρὡπ0ν§ ὅν“ὶ'α9 ίὶὶ-ὶἄ3 '-ὶὶ
ἀκολουθεῖν Τῆι ἀγαθὀΤηΤι Τοῦ μεγαλου θεοῦ καὶ σωΤῆρος ὴμῶν 'ὶησοῦ ΧρισΤοῦ Τοῦ
'πὰν”ὶ'αΞ σωθῆναι βουλομἐνου καὶ εἰς ἐπίγνωσιν αληθείας ἐλθεῖν, καὶ Τὴν μεΤα-
νωαν ὥαπερ Τι σώΤὴριον ῳαρμακον Τοῖς ὰμαρΤὰνουσι παρασχόιαοε, ὥὶῃε δι, αϋΐἦἰ
καὶ Τούς ἀπολισθαίνονΤας Τῆς εύθείας ὁδοῦ πὰλιν ἐπί αύΤὴν ὰνακαλεῖσθαι διὰ Τῆς προ-
σὶικούσὶιῖ ὶ-ὶαΚΡοθνμίαΞ, καὶ ὴμεῖς σπουδαςονπς Τὸν εὶρημὲνον εύλαβἐσΤαΤον "Ανθιμον 80
Τὸν δυναΤὸν περισώσασθαι Τρὀπον καὶ αῦθις ἐνδὶδομεν αύΤῶι προθεσμὶαν ἑΤἐρών
ἡμερῶν *Ρὶὥν Τὶ”Ρὸ§ ναςἀμελὀν Τε καὶ Τὴν Τῶν δεὀνΤων ἐπίγνωσιν. ών ὲνΤὸ§ ἀνα·
3ηΤὴσουσιν αύΤὸν ὶἹἐΤρος Τε ὁ ὁσιώΤαΤος ἐπίσκοπος Τῆς 'ὶουσΤινιανουπολιΤῶν μηΤρο-
'πὀλεω5 "τῆς δευΤἑρας Καππαδοκῶν ὲπαρχίας καὶ Θαλασσιος ὁ ὸσιώΤαΤος ἐπίσκοπος
Τἦἰ Βη Ρὶπὶων ὶ-νπροπόλεως καὶ Δὀμνος ὁ θεοφιλἐοπατος ὲπίσκοπος Μαξιμιανουπὁλεως Τῆς νε
δευΤἐρας ὶἶαλαισΤινῶν ἐπαρχίας καὶ 'Ρωμανός γε μὴν καὶ 'ὶωαννης οἱ θεοφιλὲοΤαΤοι πρε-
αβύΤεροι καὶ ἐκκλησιὲκδικοι Τῆς ὰγιωΤότΤης μεγάλης ἐκκλησἰας καὶ πρός γε ἌνΒΡἑα§ Τε
καὶ Καλώνυμος οἱ θεοσεβἑσΤαΤοι διἀκονοι καὶ νοΤαριοι, καὶ εῖπερ εῦροιεν αύΤὀν, προ-

3 οί. Ιοὶιεὶιιὶεε Ερὶὶεεὶνε Ραὶττοὶ. Οι·ἰοιιὶ:. 18 Ρ. 677 εη.

Ο [ειοι·ν], Ι
2 Φἴκωι Φὶιι- 1 προκειμένω Ον εῦλαβεῖ Ι 3/4 ώ πρὁΤερον - καὶ ἐν ΟΠΠ οπι. ΟΕΑ

5 Τῶὶ ΟΝΑ ἐν Τῶ Οὶ" Τὴν οπι. ΟΕ Τς ΤοῦΤον Ο” ΤοῦΤον δν ΟΦΑ οππ. ΟΠ Τς αῦΤοῦ Οκ
τ7 θεοφιλἑσΐαΐνς Ι 18 διακονος οιπ. Ι καὶὶ ΟΠ οπι. ΟΜΝΑ διἀκονοσ η¬ηΙφηΤαριοσ καὶ
νοΤἀριοσ Ο” είπεν ΟΓΙ ει/εε δῆλα ΤαῦΤα Ο" 23 ὶερὰ καὶ ὰγία ΟΦΑ 24 κατα-
οπῆσαι φανερὁν Οίῖ 29 αύτὸν ΟΙ 3: Τὸνι Οεενὶῖ καΤὰ Τον Οὶ' 33 ὶουοΤινιανιΤῶν ΟΠ
35 βηρὶπὥυ ωῦπὁλεων ΟΠ" ὶροπὀλεωσ βηριπὶων ΟΠΑ 36 παλαιοπηνῶν ΟΙ 38 καὶ3 οττι. Οι
εὶ ΟΠ 38-Ρ. ι6±, 1 προΤρἐψειαν Ο" πρατρὲψειεν Οκ προΤρἑψονσι Ι
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Τρὲψοιεν Τῆς εὶρημἐνης ὲνΤὸς προθεσμίας μὴ παραφυγεῖν Τὴν ῆμε-τὲραν ακρὀασιν
ὀφεἱλονΤα Τας καΤ' αύΤοῦ γινομἑνας αποδύσασθαι μἐμψεις.

ὶγπεσημηναμην.

ΜεΤα Τὴν ύπαΤείαν Φλ' Βελισσαρὶου Τοῦ λαμπροΤαΤου Τῆι πρὸ ἔξ Εὶδῶν Μαίών ει.
Π..ἰνδικΤιῶνος Ε ἐν Τῆι ῳιλοχρίσΤώι καὶ βασιλευούσηι πόλει 'Ρώμηι

π οκαθεςομἑνου Τοῦ δεσπὸΤου ἡμῶν Τοῦ αγὶώΤαΤου καὶ μακαριώΤαΤου οἱκουμενι- εεΡ
κοῦ αρχιεπισκόπου καὶ παΤριαρχου Μηνα ἐν Τῶι μεσαύλώι Τῶι δυΤικῶι Τοῦ σεβασμιου

. . . .. ..οίκου Τῆς δεσποίνης ἡμῶν Τῆς αγίας ἑνδὁξου θεοΤὁκου καὶ αεὶπαρθενου Μαρίας Του ονΤος
πλησίον Τῆς αγιώΤα·ι~ης μεγαλης εκκλησίας

καὶ ἐκ μὲν Τοῦ δεξιοῦ μἑρους συνεδρεύονΤών αύΤῶι καὶ συνακροώμὲνων καΤα εύσεβῆ ιο
κἐλευσιν Τοῦ φιλοχρίστου καὶ θεοφυλακΤου ῆμῶν βασιλὲως ίὶουστινιανοῦ Τῶν ὁαιώΤαΤών
καὶ θεοφιλεσΤαΤών ὲπισκὁπών

2 Σαβὶνου Τοῦ Κανουσίου
3 'Επιφανίου Ἑκλανων
Τὶ 'ΑσΤερἱου Σαλἑρνών Η
5 “Ρουοπίκου Φεσούλών
6 ΑὲονΤος Νὁλου

Τῶν πἀνΤών ἐκ Τῆς 'ὶΤαλῶν χώρας πρώην μὲν απεσΤαλμἐνών ἐκ Της αποοπο-
λικῆς καθἑδρας, ῦσΤερον δὲ συνὀνΤων παραγενομἑνώί ἐνΤαῦθα 'ΑγαπηΤῶι Τῶι
Τῆς αγίας μνἡμης γενομἑνώι παπαι Τῆς πρεσβυΤἑρας 'Ρώμης

7 Θαλασσίου Τῆς μηΤροπὁλεώς ΒηρυΤοῦ
8 Μεγάλου ής μηΤροπόλεώς Βεροίας
9 ίὶῶαννου Γαβαλών

Το Χρκττοφὸρου Γίορφυρεῶνος ὲπαρχὶας Φοινὶκης παραλου
Τ: 'Αρχελαου Κωρύκου 25
Τα Δαυίθου Τοῦ Κιρκινσὶου
±ς Αὶθερίου Μαριαμμης
Τα 'Αλεξανδρου Βαρκουσῶν
πε Δὸμνου Μαξιμιανουπὁλεως Τἦε δενΐὲροῦ Παλαὶσ“ὶ'ὶυΤὶ9
Τ6 'ΑναοΤασίου 'ὶώΤαβης
17 'ὶώαννου Ζώόρών
εε 'ΑσΤερίου 'ΑμαοΤρεώς
Το 'Ανδρέου Τοῦ Γίανίου
εε 'Επαυγχανου Γἐρμης ἐπαρχίας ἙλλησπὁνΤου
ει Παύλου ΣΤεκΤορίου
εε 'Ανδρέου ὶἹελΤῶν
ες Θεοδώρου Μηροῦ
εκ 'Ανδρεου Ἄμυςὁνος
ες Φλαβιανοῦ ΚοΤἐνών
εε 'Ηλίου Ἄδριανῶν
27 Μακεδονίου Βριανών

20

δῦ

ῦίὶ

ῶῦ

Ο [= είε, Τ (κοσμο αςὶ 23), ν], Ι [ιιεηιιο αεί 23]
° ἑνασ Οὶ 4 ίοεοτ. πραξισ ἑΤἑρα Οὶὶνἰ1 Τῆσ προθεσρίαο· Οκ μη οπι. Ον 2 Υενϋν

4. ῳλαβίου ΟΦΙΑ βελίσαρίου ΙΑ ς πόλει ΚώνοΤανΤίνου ρ. 166, 7 ῦῇ οίκουμενικοῦ οτπ. Οεκι
Το καΤα Τὴν Ι :6. Τς ‹:οΠ. ΟΠΠ 28 ὲκη ἐκ Τησ ὶΤαλῶν χώρασ ῆγουν ΟεΑ εε βερροίασ ΟΝΕ
23 γαβουλῶν Θῃὶ' 24_Ρ. 163, Τα [ιιεοιιε ας] ρ. 162, 6 1] Χρὶοποφὁρου _ Κορίνθου] καὶ Τῶν λοιπῶν

37 μὶρου ΟΒΑ 38 αμυςῶνοσ Ο" 39 κοΤὲννῶν Ο”
Ασια εοιιεἱὶἰοιυοπ οεειιακπιίοοτυον. 'Ι'οι:ο. ΠΙ 21

Το. πι. Μειὶί
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ΘεοδώρὶΤου Ἄλίνδων
'Αρμονίου Καλλιπὁλεως
ΑεονΤίου Ἑλενουπὁλεώς
Αογγίνου 'ΟρεσΤιαδος
ίὶώαννου Καισαρείας Βιθυνίας
καὶ 'ὶώαννου Τραιανουπὁλεώς Φρυγίας ὶ_ίακαΤιανῆΞ
ἐκ δὲ Τοῦ εύώνύμου μἐρους
ΎπαΤίου Τῆς μηΤροπὀλεώς Ἑῳἑσου
ΚώνσΤανΤίνου Ἡρακλείας Τῆς μηΤροπὁλεως Εύρώπηε
Εύσεβίου Τῆς μηΤροπὀλεώς Κυςὶκου 10
Θαλασσίου Τῆς μηΤροπὸλεώς Νικομηδείας
ΦωΤεινοῦ Τῆς μηΤροπὁλεώς Χαλκηδὸνος
Θεαγὲνους Τῆς μητροπὀλεώς Συναδών
Βακχου Τῆς μηΤροπὁλεώς 'ΑνΤιοχεἱας Γίισιδίας
*ὶλαριανοῦ Τῆς μηΤροπὸλεώς Πἐργης 16
Βοσπορὶου Νεοκαισαρείας Τῆς μηΤροπὸλεως ὶἹὁνΤου ὶἶολεμώνίακοῦ
Τίαύλου Τῆς μηΤροπὸλεώς Τυανων
'Ακακίου Τῆς μηΤροπὁλεως ὶἹισσινοῦνΤος
ἘπικΤὴΤου Κλαυδιουπὁλεώς Τῆς μηΤροπὸλεώς “Θνώρὶαδος
ὶἹἐΤρου Τῆς μηΤροπὁλεως 'Ιουσπνιανουπὸλεώς Τῆς δευΤὲραΞ καππαδοκῶν 20
επαρχίας _
Ζαχαρίου Τῆς μηΤροπὀλεως ΜιΤυλὴνης
“ὶ·ὶδίσΤου Τῆς μηΤροπολεώς Κίου
Μαρκου Τῆς μηΤροπὁλεώς 'Απαμείας Τῆς Βιθυνῶν ἐπαρχίαῖ
Αύξεισίου Τῆς μηΤροπὁλεως Σηλυβρὶας 23
Τιμοθέου Τῆς μηΤροπὸλεώς Βερὁης
“ὶώαννου Τῆς μηΤροπὁλεως Βοσπόρου
ΔομεΤιανοῦ Ζικχίας
Καλώα Σμύρνης
'Επιφανίου Ἡρακλείας Τῆς ἐπαρχἱας "Ονωριαδος 30
Ἄβραμίου ΚραΤίας
'Αλεξανδρου Κολώνεὶας
Εύγενίου Τίου
Κυριακοῦ Θεοδοσιουπολεώς ἐπαρχίας Φρυγίας ὶ”ὶακαΤιανῆς
ΕύσΤαθίου Τιβεριουπὁλεως
ΘεοδὁΤου Εύροίας
Εύσεβἰου Γίαλαιας πὁλεώς
Θεοδώρου Γορδίου
ΜαΤθαίου Κύμης
“Αλεξανδρου Ἑλούςων
καὶ Ἰωαννου Τοῦ Μιδαείου

Ξ

ῦῖι

60

67-Το συμπαρὁνΤών δὲ αύΤῶι καὶ συνακροώμἑνών καὶ Θεοφανους καὶ ὶἶελαγὶου Τῶν
θεοφιλεσΤαΤών διακονών Της ἀποοπολικῆς καθἑδρας καὶ Μηνα καὶ ΪΪὲΤρου Τῶν

Ο [= ειον]. Ι [ὶιπὶε ει Τ ιιεονε ειδ ςι]
4 ὸρεντιαδοα Ο" 6 καποπὶανῆσ Ο" ιο-Ρ. 165, 14 Εύσεβὶου -¬ Κορίνθου] Θεαγενουσ

Τῆσ οηΤροπὀλεώσ συνὰδών καὶ Τῶν λοιπῶν Ι 14 πισσιδίασ Ο 28 ςηκχίασ Οε ςικχῶν Οι'
ες καλωνα Οκ καλλώνα Οκ “ ὶὶ34 καιΤαΤιανησ Ο 41 μηδαὶου ΟΑ
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θεοσεβεσΤαΤων νοΤαρίων καί Τινων εύλαβεοΤαΤων ύποδιακὁνων καὶ ἐκδίκων καὶ
λοιπῶν κληρικῶν Τοῦ αύΤοῦ αποοπολικοῦ θρόνου, οί καὶ συμπαρονΤες ἔΤυχον
παραγενομἑνωι ὲνΤαῦθα ἌγαπηΤῶι Τῶι ής αγίας μνὴμης γενομἑνωὶ παπαι Τῆς
πρεσβυΤὲρας 'Ρώμης

7±. να καὶ Μαγνου πρεσβυΤὲρου καὶ “Ηρακλείου διακόνου καὶ αποκρισιαρίων Ἐῳρα- ε
ιμίου Τοῦ ὁσιωΤαΤου παΤρίαρχου Τῆς ἐν Θεουπὸλει αγιωΤαΤης εκκλησίας

73 Σαβίνου διακόνου Τῆς αγίας ΧρισΤοῦ Τοῦ θεοῦ ῆμῶν ἌνασΤασεως πληροῦνΤος
Τας αποκρίσεις ὶἹέΤρου Τοῦ ὁσιωΤαΤου παΤριαρχου 'Ιεροσολύμων

Τε ΣΤεφανου διακὁνου καὶ αποκρισιαρίου ΣωΤηρίχου Τοῦ ὁσιωΤαΤου ἐπισκόπου
Καισαρείας Τῆς μηΤροπὸλεως Καππαδοκίας πρώΤης . ιο

75 Γαιανοῦ πρεσβυΤὲρου καὶ αποκρισιαρίου Ἑλπιδίου Τοῦ ὁσιωΤαΤου επισκόπου
"Αγκύρας Τῆς μη·ι·ροπὁλεως Γ”αλαΤίας πρώΤης

76. 77 Διονυσίου καὶ Καλλινίκου διακὁνων καὶ αποκρισιαρίων ΦωΤίου Τοῦ ὁσιωΤα-
Του ἐπισκόπου Τῆς μηΤροπὁλεως Κορίνθου

παρὸνΤος δὲ καὶ Τοῦ εύλαβοῦς κλὴρου Τῆς βασιλευούσης πόλεως Τε
Εύιρὴμιος ὁ θεοσεβὲοΤαΤος διακονος καὶ πριμικὴριος νοΤαρίων είπε· Δὶς ῆδη συνελ-

θούσης Τῆς αγίας ύμῶν συνόδου καΤα κὲλευσιν Τοῦ εύσεβεσΤαΤου καὶ γαληνοΤαΤου ὴμῶν
βασιλεως καὶ διαφόρων εύλαβῶν μοναχῶν ὶἐκ Τε Τῆς βασιλίδος ΤαύΤης πολεως ἔκ Τε Τῆς
ΘεουπολιΤῶν καὶ πρὸς γε Τῆς "ὶεροσολυμπῶν ΤηνικαῦΤα παραγεγονὁπων προῆλθε Τινα
ἐπὶ Ἄνθίμωι, καθα Τα περὶ ΤούΤων πραχθἐνΤα δηλοῖ. εν οῖς καΤα πρώΤην Τε καὶ δευ- εν
Τἐραν Ταξιν προθεσμίαι ρηΤαὶ δὲδονΤαι ἐπὶ αναςηΤὴσει Τοῦ αύΤοῦ εύλαβεοπὸαου ανδρὁς.

ι ι ι ε ν 8 ε εν Τ _ 1| ἐπεὶ Τοίνυν και Την εν υσΤερωι δεδομἐνην παρ υμων προθεσμιαν διαδραμειν συνεβη συ '-
νεληλυθυίας Τε αῦθις Τῆς ύμεΤἐρας αγιωσύνης παραφυλαΤΤουσι Τὴν ύμεΤἑραν ακρὁασιν οί

ς Τ

εῖρημἐνοι εύλαβἑσΤαΤοι μοναχοί αῖΤοῦνΤες εὶσὸδου Τυχεῖν, ύποβαλλομεν προς Τὸ παρισΤα- Μ ν111 939
μενον. εε _

'Ο αγιώΤαΤος αρχιεπίσκοπος καὶ πασα ὴ αγία σύνοδος εὶπεν· ΕίσὶΤωσαν.
Καὶ εὶσῆλθον Μαριανὸς ὁ θεοφιλὲσΤαΤος πρεσβύΤερος καὶ ῆγούμενος μονῆς Δαλ-

μαΤίου Τοῦ Τῆς ὁσίας μνὴμης καὶ ἔξαρχος σύν αύΤῶι Τε οί θεοφιλἑσΤαΤοι πρεσβύΤεροι καὶ
ὰρχιμανδρῖΤαι Τῶν καΤα Τἡνδε Τὴν βασιλίδα πόλιν εύαγῶν μοναστηρίων Ι. ν εε

:ι ”ΑγαΤι·ηΤὸς Τῆς Δίου 80
2 Διὁσκορος Τῆς αγίας Εύφημίας
3 'Δγαπιος Τῆς Θαλασσίου
Τὶ Παῦλος Τῶν 'Ρωμαίων
5 ἌνΤωνῖνος Τῆς Εύσεβίου
6 ΣΤἑφανος Τῆς “Ολυμπίου εε
Τ 'ΑνασΤασιος Τῶν “Ρωμαίων
8 ΔημὴΤριος Τῆς Φωκα
9 Κυριακὸς Τῆς Εύφημίου

ι Το Ζωίλος Τῆς ΘεοδὸΤου

Ο [ειο, ι: (ἰιιὲὶο ε. Τς οεοιιε ετ] ερ), Ι ίίειεὶο ει Τ5 ιιεηιιο ειδ 27], ν]
τ Τ γαινοῦ Οκ 15 διονυσίου διακόνου καὶ καλλινίκου διακόνου Τῶν ΟΦΑ ι 5 εύλαβεσΤαΤου Οκ

Τ6 δὶακονοσ καὶ πριμμικὴριοο· ναταρίων Οε νοΤὰριοσ διακονοσ καὶ πριμμικὴριοσ ΟΜΤΙ Τ7 εύλα-
βεσ·ι·ὰΤου Ι εο καΤὰ Τὴν Ι ει δίδονται ΟΕ αὐτοῦ οιπ. Ον εε ἐν σκι. Οι ¬ εείες συνελη-
λυθείασ Ι 24 απαιΤοῦνΤεσ Ι ύποβαλλομεν οῦν Ο°Α 24|25 Τὰ παρὶσΐἀνενα Ϊ 97 Εὶαῆλθνν -Τ
Ρ. 166, ε Σκυθὀπολιν μοναχῶν] εὶσελθὁντων αύΤῶν ῖ ος εὶσῆλθον ΟΦ είσῆλθεν Ον εὶσῆλθε ΟΝ ἐωινιὶιυι Α
μαρινιανὸσ Οε μονῆσ οιιι. Ο" ±8,#εο ὰρχινανδνἴΐαὶ καὶ νρεσβύπροι Οε ερ Τὴνδε οιν. ΟΙ
3ο-ρ. 166, 2 ἌγαιΤηΤὁς_ μοναχῶν οαι. Οι· ςε αγαπηΤὸσ Ο” 34. αικιώνιοσ Ο" 3 5 ολυμπίου
ΟεΑ ὁλύμπου αιπωνινοσ Ον ὀλύμπου αδοσ ανΤωνῖνοσ Οί

εε*
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Η 'Ιουλιανός Τῆς Εύφημίου
Τα ΣΤἐς›ανος Τῶν ΠρομώΤου
Τς Ζὴνων Τῆς αγίας θεοΤόκου ἐν Τῆι πηγῆι
Τε 'Αλέξανδρος Τοῦ καλαμίου
Τς Δαδας Τῆς Καιουμα
Τ6 ίΡόδων Τῆς Θεοδώρου
17 Γεννάδιος Τῆς Κυριακοῦ
Τ8 Θεοδωρος Τῆς Μαρωνίου
Το Σίλας Τῆς 'Ηλία
εο Παῦλος Τῆς Σαμουηλίου
οι 'Ιωαννης Τῆς Θεοδώρου
εε Κυρίων Τῶν ΑἰγυΤιΤίων
σε Βασίλειος Τῆς Κυρακωνᾶ
24 'ὶωαννης Τοῦ αγίου αποστόλου Θωμα ἐν Τοῖς Μοδὲοπου
25 Μάρκος Τῆς Θεοδώρου
26 Φλαβιανὸς πρεσβύΤερος καὶ δευΤεραριος Τῆς ΜοδἐσΤου Τῶν Αυκαὁνων
27 Μαρίνος Τῆς Παύλου
28 ΘεόκΤιοΤος Τῆς αγίας θεστόκου πλησίον Τῶν 'ὶώβ
29 Θεόδωρος Τῆς Τρύφωνος
30 Κοσμας Τοῦ αγίου 'ίωαννου ἐν Τοῖς ΣΤουδίου
31 Πὲιρος Τῆς αγίας θεοΤόκου καὶ Τοῦ αγίου Διομήδους ἐν 'ὶερουσαλἠμ
32 'Ελευθέριος Τοῦ αγίου Κυριακοῦ Α
33 Ἄλἐξανδρος Τῆς Ἄβραμίου
σε Θεόδωρος Τῆς 'Ιώβ
35 Τρύφων Τῆς Ἑλπιδίου
3ο ΣΤἑφανος Τῆς ΚώνσΤα
37 Βαβύλας Τῆς Δανιὴλ ὲν Τῶι οΤύλωι
38 'Ιωαννης Τῆς 'ΑναοΤασίου
39 “Ανθη-ὶος Τῆς Νὲωνος
-ιο 'ὶωἀννης Τοῦ αγίου Μιχαὴλ Τῶν Χαρισίου
41 'ὶωαννης Τῆς Μόιρα πλησίον Τῆς "ΑεΤίου κινσΤἑρνης
-ιε Φωκᾶς Τῆς 'ὶωνα πλησίον Τοῦ ΔευΤὲρου
43 Ζώσιμος Τῆς ΕύΤυχίου Τῶν Αυκαὀνων
44 Τιμόθεος Τῆς 'ΑσΤερίου
45 ΣΤραΤόνικος Τῆς ΔομεΤίου
46 Πολυχρόνιος Τοῦ αὶθρίου
47 'Ανδρεας Τῶν 'Ρωμαίων πλησίον Τῆς κινσΤἐρνης
48 ΜαρΤύριος Τῆς ΠέΤρου πλησίον Τῶν 'ΑποσΤόλων
49 'Ανδρέας Τῆς αγίας θεοΤὀκου πλησίον Τοῦ αγίου Αουκα
5ο Μαρκος Τοῦ αγίου Κυρίκου
ει 'Ιάκωβος Τῆς “Αβίβου Σύρος
5: ®ΑΤΤικὸς Τῶν Εύκραταδων
53 ίὶωοὴφ Τῆς αγίας θεοΤόκου ἐν Τῶι λιθοσΤρώΤωι
54 Ποίῦλοε Τοῦ αγίου αποσΤὀλου ΠἑΤρου πλησίον Τοῦ παλαΤίου

Ο [= αον]
2 προμόΤου Ον 1ο σαμοηλίου Ο" 14 θωμα Τοῦ αποστόλου Οε 5: αστοῦ Ο"

36 αίθερίου Ο" ιιο κηρύκου Ο
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55 'Αναστάσιος πρεσβύτερος καὶ δεύτερἀριος τού ὰγίου Φιλίππου ἐν τῶι βρεφο-
τροφεἰωι

56 Γεὼργιος τῆς Κύρου
57 Εύσἑβιος τῆς Σύμεωνίον
58 Ζωτικὸς τού αγίου 'Ανδρέου πλησίον τῆς Σατορνὶνου πόρτης
59 Κύριακὸς τού αγίου 'ὶωἀννού τῶν Σύρων
6ο Ζὼσιμος τῆς Μαξιμίνού
οι Τὶολυχρὀνιος τῶν Κρητικῶν
62 Παύλος τῆς αγίας 'Ερμιόνης

καὶ τῶν ύπὸ Θεούπολιν
63 Παῦλος μοναχὸς καὶ ἀποκρισιόιριος μονῆς τῆς Μαρωνος
64 Σεύηριανὸς πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς Ζωὀρα τῶν Θερμῶν Σύρος
65 Κασσισὅις πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς Λουκᾶ Σύρος
66 Συμεὡνης διακονος καὶ ἀποκρισιἀριος τῆς 'ὶακῶβου
67 'ὶωἀννης διακονος καὶ ἀποκρισιόιριος τῆς Θεοδώρου
68 Στέφανος πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς Εύξερίου
69 'Ιωαννης πρεσβύτερος καὶ ὰρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ κυρίου Θωμα Σύρος
το Θωμας πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς της 'Ααρὼν Σύρος
7: Φωτεινὸς μοναχὸς καὶ ἀποκρισιἀριος μονῆς του αγίου Στεφάνου
αε Θεόδωρος διακονος καὶ ἀποκρισιόιριος τῆς εκκλησίας Ἐρενδηληνῶν εο
73 Σέργιος πρεσβύτερος καὶ περιοδευτἠς

οἱ παντες πρόιττοντες ύπἑρ τε ἑαυτῶν καὶ τῶν λοιπῶν ς
ἔτι μὴν καὶ τῶν ύπὸ τούς αγίους Χριστού τού αληθινού θεού ἡμῶν τόπους Μ °ν°Ι11 ημ

74 Δομνῖνος πρεσβύτερος καὶ ἀρχιμανδρίτης μονῆς τού μακαρίου Νὶαρτυρὶου
75 Ἡσύχιος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τού μακαρίου Θεοδοσίου
76 κασσιανὸς πρεσβύτερος τῆς λαύρας τοῦ μακαρίου Σἀβα

ι ιο ς ιι77 Κυριακὸς πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος τῶν πυργιων του
78 Νἐσταβος πρεσβύτερος λαύρας τοῦ μακαρίου Φιρμίνου
79 Τερἑντιος πρεσβύτερος τῆς Νέας λαύρας

ίορδανού

8ο Λεόντιος μοναχὸς καὶ ηγούμενος καὶ τοποτηρητὴς τῆς ἐρήμου πάσης
8: Τραιανὸς πρεσβύτερος τῶν πυργίων τοῦ 'ὶορδἀνου
82 ὶἶολύεύκτος διακονος τῆς μονῆς τοῦ ἀββᾶ Θεοδοσίου
83 Θεόδωρος διακονος καὶ μοναχὸς τῆς Νέας λαύρας
84 Κύρικος διακονος καὶ μοναχὸς τῆς αύτἦῖ Νέας λαύρας
85 'Αναστάσιος διακονος μονῆς τοῦ μακαρίού Μαρτνρίού
86 Μάμας μοναχὸς τῆς αύτῆς μονῆς
87 ”ὶωἀννης μοναχὸς τῆς αύτῆς μονῆς
88 'ὶουλιανὸς μοναχὸς μονῆς του ἀββα Θεοδοσίου

οἱ παντες ύπἐρ τε τῶν οῖκείων μοναοτηρίων και παντων τῶν ἐν τῆι ἑρημωι
τῆς αγίας πόλεως μοναχῶν

89 Ἱωὰννης πρεσβύτερος ἠς πεδιόιδος καὶ ύπὲρ παντων τῶν ὲκεῖσε μοναχῶν
ρο Θεωνας πρεσβύτερος τού Σινα ὅρ0υ5 καὶ ὰἹΤοκΡὶσὶἀΡὶΟ5 τοῦ τε ὁρούς καὶ τῆς

ἐκκλησίας Φαραν καὶ λαύρας ”ΡαιθοιἹ ύπὲρ παντων τῶν ἐκεισε μοναχῶν

Ο [= σον]
9 ἔρμιὡνησ Ο" 12 οεβηριοινὁσ Οε Ι7- 18 Τοῦ Κυρίου ·¬ μονῆς οιιι. ΟεΛ πο ὲρεν-

δηλινῶν Ο" ε4 οὶ. ού ρ. 158, 23 26 κασιανὸσ Ο" σἀββα Οε 33 Ἰ-ῆσ αύτηο· νὲασ Ο
34 κὴρυκοσ Ο αύτης οιιι. Ο 35 Τἦϋ μονησ Ο” 38 τῆο· αύτῆσ μονῆσ Ον

5

Ιθ

Ιῦ

25

30

Ι. ν 65
Βῦ

40
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οι Στρατἠγιος διακονος καὶ μοναχὸς μονῆς τοῦ μακαρίου ὶὶωαννου ύπὲβ πὰνΐων
τῶν ύπὸ Σκυθ οπολιν μοναχῶν

Ὁ αγιὼτατος ἀρχιεπίσκοπος καὶ πασα η
τα τῆι προτεραίαι πραχθἑντα.

Καὶ λαβὼν Παύλος ὁ θεοσεβἑοτατος διακονος καὶ νοταριος ἀνἐγνω 5

Ωκγἱα σύνοδος εἶπεν· 'Αναγινῶσκἐσθω

Μετα την ύπατείαν Φλ' Εὶελισσαρἱου τού λαμπροτατου τῆι πρὸ μὶα9 Νὁὶὶων Μαὶων
Ρ-±54ι Π¬13 ὶνδικτιῶνος τεσσαρεσκαιδεκατης ἐν τῆι ῳιλοχρὶστωι καὶ βασιλευούσηι πολει Κωνσταντίνου

ὶὶθ

94

νε

` ιιιι

Μ νὶὶὶ ςιιςς

Ι.. Ψ 68

'Ρὡμηι καὶ τα λοιπα τῆς δευτέρας πραξεως ί -

Ὁ αγιὡτατος αρχιεπίσκοπος καὶ πασα τι αγία σύνοδος εἶπε· Διδασκἐτωααν ίὶμα§
οὶ θεοσεβἐστατοὶ διἐικονοι καὶ νοταριοι ποσαι παρωιχηκασιν ῆμἑραὶ μεΐὰ 'ΐὶὶὶὶὶ καΐὰ εε'··'° 1"
τἐραν ταξιν γενομἑνην σύνοδον.

Οί νοταριοι εὶπον· Διδασκομεν την ύμετἑραν μακαριὁτητα ῶε ἐκ Ή-ὶῖ 'πεΡὶεΧ®ὶ-ὶἐὶ·'ὶι§
ημερας τοῖς νυν αναγνωσθεῖσιν ύπομνὴμασιν μέχρι τῆς σήμερον καὶ αύτὶὶἐ 'πἐνΐε εὶσὶν
ἡμἐραι.

(Θ αγιὡτατος αρχιεπίσκοπος καὶ πασα η αγία σύνοδος εἶπε· Νιἶιν οἱ πρὸ§ ὰναἔὴΐὶιτ 15
σιν κατα δευτεραν ταξιν παρ' ημῶν ὰπονεμηθἐντες Ἄνθἱμου του εύλαβὶυὶἶὶῶ εὶ Τοῖς δια-
λαληθεῖσι πἐρας ἑπιτεθείκασι, διδαξατωσαν.

Πετρος ὁ ὁσιὼτατος επίσκοπος Ἱουστινιανουπὀλεως τῆς δεύτἑροα Κϋ'ὶΤ“παδΟκὶαΞ
εἶπε· Τα ὸσίως προοταχθἑντα παρα τῆς ύμετἐρας ὰγιωσύνης εἰς ἔργον ἀγαγεῖν οπεύσαντες
ἐγὼ τε καὶ οὶ ούν ἐμοὶ απονεμηθἐντες Θαλασσιος ὁ ὁσιὼτατος ἐπἰσκοπθἰ 'ΐὶὶῖ ΒΤὶΡὶ-'Τὶων 20
μητροπολεῶς καὶ Δὀμνος ὁ θεοῳιλἑστατος ἑπὶσκοπος Μαξιμιανουπὀλεωε καὶ ιΡωὶ-ὶαὶ-ὶὸΞ
καὶ ὶὶωαννης οἱ θεοφιλἑοτατοι πρεσβύτεροι καὶ ἔκδικοι καὶ 'Ανδρέας καὶ Κσλὼὶ·"=ὶὶ-ὶΟΞ Θὶ
θεοσεβἑστατοι διακονοι καὶ νοταριοι της αγιωτατης μεγάλης εκκλησίας γεγοναμεν εὶς
δὶαφὁρουἱ Τὸποϋε καθ! ούς ἐνομἱ3ετο εύρὶσκεσθαι 'Άνθιμος ο εύλαβἑστατοει καὶ Ρ-ῃὰ 'ὶὶὰσὶιΞ
ἐπὶμελείοα Τὴν οὶναςὴτησιν ποιησαμενοι ούδαμού τοῦτον εύρεῖν δεδυνὴμεθα. παρα- 25
γενόμενοι δε καὶ ἐν τῶι σεπτῶι οὶκωι τοϋ ένδοξου μαρτυρος /Χαυρεντὶου ἐπυνθανομεθα τῶν
ἐκεῖσε κληρικῶν, εὶ οἴδασιν ὅπου διαγει ὁ μνημονευθεὶς εύλαβἑοτατοε ὰ'·'ὴΡ· Θῖΐὶνεε
μεθ” ἑὶρκου εὶρὴκασι μη θεασασθαι αύτον αφ' ούπερ απεστη τού θρόνου ταύτης τἦε βασι-
λἱδος πολεως, μὴτε εὶδἐναι εν ποὶωι τὁπεοι διαγει, ἔῳησαν δὲ προαοτειον αύτον ἔχειν
πλησίον τού προφητεὶου, ἑν ῶι συνεχἐστερον ηύρἰσκετο ὰπιὼν,_καὶ κατα τὴν μονὴν ΘΕΟ· 80
δώρου τοϋ θεοσεβεστατου πρεσβύτερου καὶ ῆγουμἑνου, πρὶν ἢ ἑπιλὰβηται τῆς επισκοπῆς
ταύτης τῆς βασιλίδος πολεως. ούς παραλαβὁντες καὶ γενὸμενοι ἐν τοῖς εὶρημἐνοις το-
ποις καὶ επιςητησαντες ούδὲ ἐν τούτοις αύτὸν εύρεῖν ὶσχύσαμεν τῶν ἑκεῖσε εύρεθεντων
μεθ” ύρκων βεβαιῶσαμἑνων μἠτε θεασασθαι αύτὸν αφ” οιἶ· -ανεχὼρησε τῆς ὁὶΥὶω'Γὰ°Τ'Π§
μεγάλης ἑκκλησίας. λαβοντες δε κατὰ νοῦν την οὕσαν διαθεσιν αύτῶι πρὁε Πἑΐρῦν 'Τὸν 85
ποτὲ τῆς Ἄπαμἑων γενομενον πρὁεδρον παρεγενὁμεθα καὶ ἐν τῶι προαστεἰωι τῶι δια-
φἐροντι τῶι αύτῶι Πἑτρωι πλησίον ὁντι τού εύκτηρἰου οῖκου του αγίου μὰρτυροε Θὐρσον
καὶ οὐδὲ ἐκεῖ αύτὸν εύρεῖν δεδυνἡμεθα.

Ο [ειοτν], Έ
6 φλαβὶου ΟΠΑ βελισαρίου ΟΠΑ νοννων ΟΙ 7 κωνσταντινουπὁλει ΟΠ πολει

ρ. ιοι, ς 8 νεα ρὼμη Οε ο ημας οιτι. Ον ιο κατα τὴν Οτ το ῇμετὲραν Ον το παρ'
ἡμῶν οιιι. Ον τοὶιςι λαληθεῖσι Ο? η επιτεθἡκασι Ι 18 ὲιτἰοκοποσ τῆσ Ο” Ιο πραχ-
θἑντα Θηλ ὁὶγκοούνησ καὶ ὴμῖν προσταχθἑντα Θὶὶλ οττουδασαντεσ ΠΜ' 21 θεοσεβἑοτατος Ἑ
ἐ·πίοτ‹ο-πος οπι. 0" σε θεοσεβἑοτατοι Ι ες αγιωτατησ ταύτησ Ο" 27 οποι Ο" διαγοι Ο"
3ο προφὴτου 1 εύρίσκετο Ι 33 εὑρεῖν αύτον Ο” 34 ὅρκου ΘΕΑ μὴτε [μὴ ΘΙΙ] θεα-
σασθαι αύτὁν Οἱ τιοεοὶο ατι εετὶοοοςὶυττι εὶὶ: μη τεθεἄσθαι 36 ἀπαμεὶασ Θὶ' παραγενὁμεθα Θὶ'
τῶι οιιιι Ι 37 τῶι αύτῶι] αύτῶ τῶ Θ" 38 οὐχ Θε ἐκεῖ αὐτὸν οιτι. Ο" ἐκεῖσε Ι
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Θαλασσιος ό όσιῶτατος ἐιτίσκοπος Εὶηρυτού εὶπε· Τοῖς ὲνθἐσμως καὶ κανονικῶς ύπό
τῆς αγίας ύμῶν συνόδου διαλαληθεῖσι τό ίκανὸν ποιούντες ἐγὼ τε καὶ Πετρος καὶ Δόμνος
οί όσιῶτατοι ἑπὶσκοποι καὶ 'Ρωμανός καὶ 'Ιωαννης οί θεοῳιλἑστατοι πρεσβύτεροι καὶ εκ-
κλησιἐκδικοι καὶ 'Ανδρεας καὶ Καλὼνυμος οί θεοσεβἑστατοι διακονοι καὶ νοταριοι τῆς αγιω-
τατης ταύτης μεγαλης εκκλησίας περιἠλθομεν εἰς αναςητησιν 'Ανθίμου τού εύλαβούς. ε
όφείλοντες αύτόν προτρἑιμαι τὸν ἱερὸν τούτον καταλαβεῖν σύλλογον καὶ περὶ ῶν εγκα-
λεῖται, τας απολογίας ποιησασθαι. καὶ δὴ ἐν πολλοῖς γενόμενοι τόποις, εύκτη ρίοις αγί-
οις καὶ εύαγἐσι μοναοτηρίοις, ού μὴν αλλα καὶ ἐν προαστείοις διαφἐρουσιν αύτῶι τε
Ἄνθίμωι καὶ Πἑτρωι τῶι καὶ 'Εκδικίωι τῶι ποτε τὸν 'Απαμείας αθἐσμως ύωαρπασαντι
θρόνου, ἐν οὶἶς αύτὸν ἐνομίσαμεν διατρὶβειν, καὶ περινοοτἠσαντες ούδαμῶς τούτου εύρεῖν ιο
δεδυνἠμεθα.

Δόμνος ό θεοῳιλἑστατος επίσκοπος Μαξιμιανουπόλεως τῆς δευτέρας Παλαιστίνης
εῖπεν· "Ακολουθησας καγὼ τοῖς κανονικῶς κελευσθεῖσι παρα τῆς αγίας ταύτης συνόδου
περιενόστησα μετα Πέτρου καὶ Θαλασσίου τῶν όσιωτατων επισκόπων καὶ 'Ρωμανού καὶ
'ὶεοαννου τῶν θεοφιλεστατων πρεσβυτερων καὶ ἐκκλησιεκδίκων, καὶ 'Ανδρεου καὶ Καλωνύ- πι
μου τῶν θεοσεβεστατων διακόνῶν καὶ νοταρίων τούς παρ' αὐτῶν ἐξονομασθἐντας τόπους
καὶ ούδαμού τούτον εύρεῖν δεδυνἠμεθα.

'Ρωμανός ό θεοῳιλἑστατος πρεσβύτερος καὶ ὲκκλησιεκδικος είπε· Καγὼ παραγενό-
μενος αμα Πἐτρωι Θαλασσίωι καὶ Δόμνωι τοῖς ὁσιωτατοις ἐπισκόποις καὶ 'ὶωαννηι τῶι
θεοφιλεστατωι συμπρεσβυτἑρωι μου καὶ ἐκδίκωι καὶ 'Ανδρἐαι καὶ Καλωνύμωι τοις θεο- εο
φιλεστατοις διακόνοις καὶ νοταρίοις ἐν τῶι σεπτῶι οῖκωι τού αγίου μὰρτυρος Λαυρεντίου
καὶ είσελθόντες εν αύτῶι προετρεῳαμεθα τούς θεοφιλεστατους κληρικούς εὶπειν που δυνα-
τόν εύρεθῆναι 'Άνθιμου τον εύλαβἑοτατον, ἑφ' ῶι προσαγγελθἢναι αύτῶι τα περὶ της
κινουμἐνης ύποθἐσεως ἐπὶ της εύαγούς συνόδου. καὶ μεθ' όρκου οἱ αύτοὶ εύλαβἐστατοι
κληρικοί εῖρἠκασιν ότι ίσμεν αύτὸν ἔχοντα προαστειον πλησίον του προφητειου του εε

ί' ὶ Ἡ Ό .Μ Ι

αγίου Ἱςὶσαίου καὶ ἐκεῖ τα πολλα διατρίβοντα, απερχομενον δε και εν τωι μοναστηριωι Μ
Θεοδώρου τού θεοφιλεστατου μοναχού συνεχἑστερον και συνδιαγοντα αύτῶι. ταύτα
ίσμεν γίνεσθαι παρ' αύτού, πρὶν αν ἐπιλαβηται τῆς επισκοπης ταύτης τῆς βασιλευούσης,
ἐπειδὴ γε κατα τὸν της ὲπισκοπης καιρὸν απαξ καὶ μόνον οῖδαμεν αύτον θρἐψαντα τους
εύλαβεστατους αύτού κληρικούς τῆς αγιωτόιτιὶ§ ὶὶεΥὰλὶ”ὶ§ ὲκκλὶὶσὶαε ἐν τῶι εὶρημἐνωι προ- 80
αστείωι ἐν συναξει τῆς δεσποίνης ημῶν τῆς Θεοτόκου και αγίας Μαρὶαὶἰ της διακειμἑνιὶῖ ἐν
Βλαχἐρναις προκεσσού όντος βασιλικού. καὶ τοῖς αύτοῖς λόγοις μεθ' όρκων χρησαμενοι
προσἐθηκαν τούτο ότι νύν παντελῶς ούκ ίσμεν πού ἐστιν. ει δε καὶ μετα ταύτα δυνηθῶμεν 1. ιι 69
γνῶναι πού διαγει, προσαγγἑλλομεν τῆι ύμετἑραι θεοφιλείαι. καὶ ταυτα ακού-

σω γῇ ¦ | Π _ Ή Κ εε ν-ερ Ι Θ Ή

σαντες παρ' αύτων προετρειμαμεθα αυτους ελθειν αμα ημιν ἐν τωι μοναστηριωι εο- νε
δώρου τού θεοφιλεστατου πρεσβύτερου καὶ μοναχού καὶ ἐν τῶι προαστειωι του ευλα-
βεστατου Ἄνθίμου, ῶστε καὶ ἐν ἐκείνοις τοῖς τόποις την 3ητησιν αύτού ποιἡσασθαι καὶ
γνῶναι που ειαγει. και επ παρσγενομἐνων ημῶν μετὰ τῶν εὶρημένων εύλαβεστατων
κληρικῶν ἐν τῶι μοναστηρίῶι Θεοδώρου τού θεοφιλεστόιτου πρεσβύτερου και ηγου-

ΨΙΠ 946

Ο [= οει τ (ιιεηιιο ρα 13). νὶ, Ι [ιιεοιιο ιια 13]
-γ-ως-Γ ως-ς οινχ 8 μὴν οιυι·ΙΛ μόνον Οε ο καὶι οιιι. Ον ὲκδὶκω Ι ποτὲ5 Τὶἶ ·

τῆσ απαμἑων Ο” ὰθἐσμως οιιι. Οια Η ὲὶὶὶσὶεῦποε ΟΦ- Ϊ παλαιστἡνης Ον κατιτια-
' ὶ ὲκκλ σ -δοκίασ Οι' 13-ρ. 168, 32 εὶπεν _ ὲκδίκου] ρωμανὁσ ὁ θεοφιλἑστατοσ πρεσβυτεροσ κα η ι

ὲκδικοσ ὶῶ ό ὶὶεοῳιλἐστατοσ πρεσβύτεροσ καὶ ἑι‹κλησιἑκδικο5 ίὶδ _ ὲκκλησιεκδικος οιιι. Ι] καὶ ἐπὶ των
α Οὶἱ ' υσ Οι εο συμ-ῳυλακῶν ανδρἐασ ό θεοσεβἐοτατοσ διακονοσ καὶ νοτ Ρὶοσ 17 τοι-°ΤΦ

ὶω Οι 26 εαερἰπε αὶιἰκε Λ 29 ὲπεὶδύ 0” ἑὶὶεὶ ὶὶὶὶ Ο®^ 31 ἐν συνόιξει ΟΩΛπρεσβυτερ
οιιι. Ο" καὶ- Οε τῆσ Ο" ςε προκἐνσου ΟεΛ 33 καὶ τοῦτο Ον 34 διαγνῶναι ΟΕ
προσαγγἐλωμεν Ον ύμῶν Οε
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ι68 οοι.ι.ιεοτιο εΑΒΒΑιτ1οΑ 5

μἑνου της αύτῆς μονῆς καὶ εὶσελθόντων ἐν τῶι εύκτηρίωι οἴκωι του αύτού εύαγοὶ-#5 ὶ-ὶονασῖῖὶ Δ
ρίου εύρομεν ἐκεῖσε εύλαβεστατους μοναχούς αύτού, ἐν οὶΞ ίὶν καὶ ίί9ΟΚὀΤὶ'ὶΘ§ ὁ εὑλαβἐίῃατ
τος μοναχός καὶ πρωτοδιακονος. καὶ ακούσαντες παρ” ημῶν πού διαγει ίίβνθὶὶ-ὶῦ€ ὁ
θεοφιλἐστατος δια τὸ Ξητεῖσθαι αύτὸν ύπό τῆς αγίας συνόδου, εῖπον ταύτα ότι ὼ§ ἐυὡπὶον
τού θεού λἐγομεν ότι πρὶν αν γένηται επίσκοπος ό κύρις "Ανθιμ0Ξ τΦιύΤὶὶ9 'Τὶ'-ὶ5 βασὶλενοὐσὶιἕ 5
πόλεως, ῆρχετο συνεχῶς ἐν τῶι μοναστηρίωι ημῶν καὶ πρὸς τὸν ῆγυύὶὶῦνον καὶ συνδὶἦγον
όμού καὶ εὶχον πρός αλληλους διαθεσιν· αφ' ού δὲ ὲπελόιβετο της ἐπισκοπίὶἐι οὐκ ίὶλθεὶὶ
ἐνταύθα ούδὲ εῖδομεν αύτού όψιν, ὁ δὲ κύριος ηγούμενος ημῶν απιἦλθεν εἰ§ εὐὶζίὶν ὰὶὶὸ 'πολ-
λῶν ἡμερῶν, ούτε δὲ ἠκούσαμεν, ῶς ἐπὶ τού κυρίου, πού διαγει 'Άνθιμος ό εύλαβἑοτατος.
παραγενόμενοι δὲ καὶ ἐν τῶι προαστείωι "Ανθίμου τού θεοφιλεστατον καὶ είσελθὀντεε ευνο· 10
μεν ἐν αύτῶι Στἐφανον καὶ /ὶογγῖνον τούς προσηκοντας αύτῶι καὶ ἐρωτηθἐντεῦ παρ, ”ίὶὶ-ὶὥν
πού διαγει ό εὶρημἑνος εύλαβἑστατος "Ανθιμος, εὶπον μεθ” ὅρκων μὴ είδἑναι πού διαγει,
αλλ' αύτούς μόνους είναι ἐν τῶι αύτῶι προαστείωι· μα τὸν δὲ ῳιλανθρωπον θεὸν Καὶ 'ὶ'ὰ§
ὰΥίΦί5 ὑμῶν Θἶὶχἀε. αφ” ού ἐξῆλθε τῆς αγίας Μαρίας, ούκἐτι εῖδομεν αύτού πρὀσῶπον.
κακεῖθεν παραγενόμενοι ἐν τῶι εύκτηρίωι τού αγίου μόιρτυρος Θύρσου ἔγνωὶὶεν ὥ9 ἹΤΡΟ· 16
αστειον πλησίον διακειται Πέτρου τού ποτε τῆς Ἄπαμέων ἐπισκόπου, ἐν ῶι εύρἱσκεται
“Ανθη-ιΦΞ ὁ εύλαβἑοτατος. καὶ δὴ ἐκεισε γενόμενοι ἐπηρωτἠσαμεν Θαλἐλαιον τὸν εύλα-
βἐσῶαΐον μοναχόν εἰ οὶδε τὸν εὶρημἑνον εύλαβἐστατον 'Άνθιμου ἐκεῖσε εῖναι, καὶ ἔφησε
ὶὶείὶί ὅοκων αύτός τε καὶ Σισίννιος τὴν τέχνην ἐργολαβος ότι οὐδὲ πρὶν ίὶ Υἑνύΐαὶ ἐπίσκο-
ὶὶοῖι οὐδὲ μετα τὸ γενέσθαι αύτὸν οῖδαμεν αύτὸν ἑλθόντα ενταύθα, ούτε δὲ πού διαγει. εν
καὶ ἀκούσαντες ταύτα ανεχωρησαμεν.

100 >ίωἀννὶὶ€ ὁ Θεοφιλἐστατος πρεσβύτερος καὶ ὲκκλησιἑκδικος καὶ ἐπὶ τῶν φυλακῶν
είπε' Κἀγὼ τα αύτα κατατίθεμαι.

101 Άνδὶ-ὶἑαε ὁ θεοσεβἐστατος διακονος καὶ νοταριος είπε· Κατα την ὁσίαν πρόσταξιν
Μ νῖῖῖ 947 τίὶι ὐμεΤἐΡα§ νακοιριότητος απῆλθον αμα τοις εὶρημἐνοις όσιωτατοις ἐπισκόποις καὶ θεο- εε

Ψὶλεσ”ὶὰ“ὶ'Οὶ§ Τίρεσβυτἐροις καὶ ἑκδίκοις τοῖς σὺν ἐμοὶ προσταχθεῖσι παρ' ύμῶν τῶν όσίων την
ἀναἔὶὶΐησιν 'Ανθίμου τού εύλαβεοτατου ποιησασθαι καὶ γενόμενος ούν αύτοἴε ἔν οί§ αύ'ὶ'0ὶ
προεδίδαξαν τόποις, καὶ δια πολλῆς ἑρεύνης γενόμενος τούτον εύρεῖν ούκ ὴδυνηθην,
ἑὶὶίὶκθυσα δὲ παρα τῶν προλεχθἐντων κληρικῶν τού αγίου μαρτυρος Λαυρεντίου Καὶ μονα·
Χὥν ”ὶ”ίὶ§ ί-ὶονίὶΰ Θεοδώρου τού θεοῳιλεστατου πρεσβύτερου καὶ ηγουμἐνου καὶ τῶν προση- ιιιι

1- ν 72 κόντων ανθρώπων "Ανθὶμωι τῶι εύλαβεστατωι παντα τα ανενεχθἑντα ύμῖν παρὰ ΕΡΦΙ-ία·
νού τού θεοφιλεστόιτου πρεσβύτερου και ὲκδὶκου.

102 Καλὼννὶ-ὶοε ὁ Θεοσεβἑστατος διακονος καὶ νοταριος είπε· Συνωιδα καγὼ τοῖε °ὶ'ΐΡοεὶΡὶ'ὶ·
μἑνοις θεοφιλεστατοις ανδρασι κατατίθεμαι.

108 ιο ὰΥὶὼ'ὶ'α“ὶ'ΘΞ αρχιεπίσκοπος καὶ πασα η αγία σύνοδος εῖπεν· 'Ἐοικε μὲν "Ανθιμ0§ 35
ὁ εύλαβἑστατος ούκ ὀρθῶι συνειδὀτι κεχρημἐνος την παρ, ὴμῖν μεχρι καὶ νύν αφιξιν ὰνα-
βαλλεσθαι. τί γαρ τὸ κωλύον ην, εὶ μη τοῖς κατ' αύτού προσαγγελθεῖσιν ῶς αλη-
θἐσιν ἐνεδίδου, γενεσθαι τε παρ' ημας καὶ καθα προσῆκον ην, αποκρίνασθαι καὶ αμα την
τε θεῶι φίλην καὶ ὶερατικῶι πρἑπουσαν σχήματι παρασχἐσθαι πληροφορίαν; αλλ' εὶ καὶ
ΤὶΡὸΞ Τὴν καθ' εαυτού ωῆφον ἐκεῖνος ἡμᾶς ηδη τό γε ἐφ' ἑαυτῶι κεκίνηκεν, όμως ημεῖς ού- 40
δἑνα τρόπον ἱερεύσι θεού πρεπούσης συμπαθείας πρὸς την τῶν πλανῶμἑνων ιμυχῶν

Ο [= εε, ι· (ὶιιαο ει 32), νὶ, Ι [ὶπηε 2, 32]
4 είπαν Οι το είπαν Ον 13 αύτού Οιιε, εστι: Οε ῳιλανθρωπον δὲ Οε τις ημῶν Οι

ιο σισίνιοσ Ο" το αύτὸνε οιιι. ΟνΛ ούτε δὲ Οε ότι ούδὲ Ο" εε καὶ οιιι. Οε
3ο εύλαβεστατου Οὶὶ ςι ὲνεχθἑντα Ο" 33 είπε] σύν τοῖσ προαγγελθεῖσιν εὶπον ΟΒΙ συνωιδα]
τα όμοια Οὶ κὰγὼ] καὶ ημεῖσ ΟΠ 34. κατατιθἐμεθα Οὶὶ 35/36 ό ανθιμοσ ὁ Ο:
37 προσελεγχθεισιν ΟΙ προενεχθεῖσιν Ι 37/38 ὡς αληθἐσιν οιιι. Οε .ιο ήδη οιτι. Ι τό γε]
τότε Οι'



ισσ-104 οιεετκ εκκοοι 1›ι± Ακτιιὶνιο 169

ἐπανὀρθωσιν περιορὥντες καὶ τρίτης αὐτῶι μεταδίῦομεν προθεσμίας, ἡς ἐντὸς εἰ μὴ παρα-
γἑνοιτο καὶ τῶν προσἡγγελμἐνων ἑαυτὸν ἑλεὑθερον καταστἡσειε, το μὲν τἑλος τῆι οἰκείαι
τὸ ἑντεὔθεν ἐπιγραψειεν απειθεἰαι, ἡμεῖς δὲ τοῖς τε ευαγἑσιν ἀκολουθουντες κανὁσι καὶ τοῖς
ὑπὸ Ἄγαττητοῦ τοῦ τῆς αγίας μνἡμἡς διωρισμἑνοις προσἑχοντες τἡν ἐπ' αὐτῶι ποιη-
σὁμεθα ιμῆῳον. αναῖητἡσουαι τοίνυν αὐτὸν καὶ νυν Θεαγἐνἡς τε ὁ ὁσιὼτατος -ἐπίσκο-
ττος τῆς Συναδἑων μἡτροπὁλεως καὶ Βακχος ὁ ὁσιὡτατος ἐπὶσκοττος τῆς Ἄντιοχἑων
μητροπὁλεως τῆς ἶὶισιδὥν ἐπαρχίας καὶ Χριστοφορος ὁ θεοφιλἐστατος ἐπίσκοπος ἴίορ-
ῳυρεὥνος Φοινίκης παραλου καὶ 'ὶουλιανὸς καὶ Ἄμμὡνιος οῖ θεοφιλἐστατοι πρεσβυτεροι
καὶ ἔκδικοι τῆς αγιωτὰτης μεγὰλἡς ἐκκλησίας καὶ ὶ-ίαϋλος καὶ Μακαριος οί θεοσεβἑστατοι
διὰκονοι καὶ νοταριοι, καὶ εἰ εῦροιεν, παρασκευασουσιν ἡμερὥν ἄλλων εἴσω δἐκα παρα- ιν
ῳυλαξαι τἡν ἡμετἑραν ὰκρὀασιν. ὑπὲρ δὲ τοῦ πᾶσαν ὰγνοὶας ἡ τὸ γε ἀλἡθἐστερον προ-
σποιἡσεως αὐτῶι πρὁφασιν ανελεῖν, γενέσθαι δὲ καὶ τα παρ' ἡμῶν ἐψηῳισμἐνα παντί
τὥι τῆς βασιλίδος ταὐτἡς πόλεως πιστοτατωι λαὥι φανερα, καὶ κἡρυγμα προτεθἡσεται
τἡν ἐπὶ Ἄνθίμωι γινομένην Ξὴτησιν παριστἐὀν καὶ προς τἡν παρ' ἡμῖν αὐτὸν ὀψὲ γοῦν
ἄφιξιν προτρεπὸμενον.

Ύπεσημηνὰμην.

Μετὰ τἡν ὑπατεἱαν Φλ' Βελισσαρἱου τοϋ λαμπροτατου τῆι πρὸ δεκαῦυο Καλαν-
δἐὁν 'ὶουνίων ὶνΰικτιὥνος τεσσαρεσκαιδεκατἡς ἐν τῆι φιλοχρἰστωι καὶ βασιλευουσηι ‹1.±ι.±π.1ιὶειὶ.
Κωνσταντινουπὁλει 'Ρὼμηι

προκαθεςομἑνου του 'ὀεσπὁτου ἡμὥν τοῦ ὰγιωτὰτου καὶ μακαριωτατου οίκου- εν
{

μενικου ἀρχιεπισκὸπου καὶ πατριαρχου ὶὶ/ὶηνᾶ ἐν τὥι μεσαυλωι τἕὁι δυτικὥι τοῦ σεβασμιου
-Ο Ώ'

οίκου τῆς 'ὁεσποίνης ἡμῶν τῆς αγίας ἐνδὸξου θεοτὁκου καὶ ἀειπαρθἐνου Μαρίας του οντος Μ νιιι οςο
πλησίον τῆς αγιωτἀτης μεγαλης εκκλησίας

καὶ ἐκ μὲν του δεξιου μέρους συνεδρευὁντων αὐτῶι καὶ συνακροωμἐνων κατὰ εὐσεβῆ
κἐλευσιν του φιλοχρίστου καὶ θεοφυλὰκτου ἡμῶν βασιλἑως 'ὶουστινιανου τῶν ὸσιωτατων εε
καὶ θεοῳιλεοπἀτων ἐπισκὀπων

2 Σαβίνου τοῦ Κανουσἱου
3 'Επιφανίου Ἐκλανων
ιι 'Αστερἰου Σαλἐρνων
5 'Ρουστίκου Φεσουλων
6 Λέοντος Νὀλου

τῶν παντων ἐκ τῆς 'ὶταλὥν χώρας πρώην μὲν ὰπεσταλμἐνων ἐκ τῆς αποστο-
λικῆς καθἑδρας, ὕστερον δὲ συνὁντων παραγενομἑνωι ἐνταυθα 'Αγαιτἡτὥι τωι 1. ν τ,-3
τῆς αγίας μνἡμης γενομἑνωι πὰπαι τῆς πρεσβυτὲρας ὶΡὼμἡς

7 Θαλασσίου της μητροπὁλεως Βηρυτοΰ
8 Μεγάλου τῆς μητροπὁλεως Βεροίας
ο ”ίωἀννου Γαβὰλων

Ο [= ασ, τ (υεηιιο ασ 34), ν], Ι [ιιεσιιο ασ 34] .-
ι μεταδιδὀαμεν Ον σ ὲπηγγελμἐνων ΟἙΙ καταστήσει Οκ 3 επιγραῳει 1 4 του
τοϋ του [τοῦ οιιι Ον] Ον" 4,25 ωῆῳον ποιησὀμεθα Ο|°Ι Βικαίαν ποιἡσὸμεθα ψῆφον Ο°Λαγαπη .

6 και Ωω. οιιεν (#7 βἀκχοο· _- ὲὶταρχίασ ροεὶ: 8 παρὰλου ὶιειὶσστ ΟΠ μροπὀλεωσ ἀντιοχἑων ΟΕ
7 πισσιδὥν Ο επίσκοπος οπι. Ον" 8 τῆς ὑπὸ φοινὶκην Ι θεοσεβἑστατοι Ι ιΦ.ι'Π Τὴν
· ° ν πα σ ωιαεαι οε ±± αμε-ὶὲρσν ον ια γενονἐνιιν ΟΛ τὸ νι Φις ίι ὶοιν- Οὶὶιινετεενι 9 Φ ~
ὑπογραωἡ Ο" τ7 ὶιιεοτ. πρᾶηισ ἑτἑρα ΟΜΙ Φλαβίου ΟΗΛ βελισαρὶου Οἶῖλ 'Τίιὶὶ
τον ο= ±9 νέα ρὼμη οι· σα και ὲνεσηον Οι κι ἐκ _ νερο·-·ε σιν. ΟΠ σννὀντων νντω

Ι οω ἑνων καὶ αυνεδρευὁντων ΟΡΙ κατὰ Τὴν Ι 27_3ι ΟΦ- ΟΠ 32 'πὰνΐων οῃὶ· ΟΪΙκα συνακρ Η
ΒΗ33 καηηλικῆσ Ο» 33 ςἑ και Οκιντ 35.αΡ_ 171, 3: Κορίνθου] καὶ λοιπῶν μητροπολιτῶν ἑνδημουν-
των κατὰ ταὺτην τἡν βασιλίθα πόλιν ΟΤΙ 36 βερροίασ Ο" 37 γαβοσλων Ο"

Ασια σοτισίὶὶσκυιπ σεαιωοιιἰοωυαι. Τρια. ΠΪ 22

-_εε-.



ι-
εις-

/γ

170 ΟΟΕΕΕΟΤΞΟ ΒΑΒΒΑΙΤΙΟΑ 5

Ισ Χριστοφόρου Πορφυρεῶνος ἐπαρχίας Φοινίκης παραλου
Η 'Αρχελαου Κωρυκου Ἱ
12 Δαυίθου του Κιρκινσίου ι
13 Αὶθερίου Μαριαμμης
Μ 'Αλεξανδρου Βαρκουσὥν 5
15 Δὀμνου Μαξιμιανουπολεως τῆς δευτέρας Παλαιστίνης
ιο 'Αναστασίου 'ὶωταβης
±7 'ίωαννου Ζωορων
±8 “Αστερἱου Ἄμόιστρεως
ιο "Ανδρέου του Πανίου 10
σο 'Επιτυγχανου Γἑρμης ἑπαρχίας Ἑλλησπὀντου
ει Παύλου τοϋ Στεκτορίου
σε 'Ανδρέου Πελτῶν
23 Θεοδώρου Μηροῦ
οι Ἄνδρἑου 'Αμυ3ὀνος 15
25 Φλαβιανοἰξι Κοτἑνων
26 'Ηλίου 'Αδριανῶν
27 Μακεδονίου Βριἀνων
28 Θεοδωρίτου Ἀλίνδων
29 Ἄρμονίου Καλλιπὀλεως- Σ"
30 Λεονξτίου Ἑλενουπὀλεως
σι Λογγίνου Ὁρεοπιἀδος
32 ”ὶωαννου Καισαρείας τῆς Βιθυνίας
33 καὶ 'Ιωάννου Τραιανουπὀλεως Φρυγίας Πακατιανἡς |

ἐκ δὲ τοῦ ευωνυμου μέρους 25
34 Ύπατίου τῆς μητροπὀλεως Ἐφἑσου
35 Κωνσπαντίνου *Ηρακλείας τῆς μητροπὀλεως Ευρώπης

_· 36 Εὐσἐβιου τῆς μητροπὀλεως Κυτίκου
37 Θαλασσίου τῆς μητροπὀλεως Νικομηδείας
38 Φωΐεὶνϋϋ 'Ι”ἦΞ μητροττὀλεοος Χαλκηδόνος 30
39 ·ΘΕαΥἐνΦνΞ °Τἦ9 μητροπὸλεως Συναδων
40 Βἀκχον ίΑνΉΦχΕἰα5 τῆς μητροπὀλεως Πισιδίας
-οι “ὶλαριανοίῖι τῆς μητροπὀλεως Πἑργης .
τα Βοσττορἰου Νεοκαισαρείας τἡς μητροπὀλεως Πόντου Πολεμωνιακοιἶι
τις Παύλου ής μητροπὀλεως Τυανων 86
οι Ἄκακἱου τῆς μητροπὀλεως Πισινοϋντος
τις 'Επικτἡτου Κλαυδιουπόλεως τῆς μητροπὀλεως 'Ονωριαδος
-ιῦ Πέτρου τῆς μητροπὀλεως 'ὶουοτινιανουπὀλεως τῆς δευτέρας Καππαδοκὥν

ἐπαρχίας
47 Ζαχαρίου σῆς μητροπόλεως Μιτυλἡνης Ν
48 'Ηδίστον τῆς μητροπὸλεως Κίου
49 Μάρκου τῆς μητροπὸλεως 'Απαμεἰας της Βιθυνῶν επαρχίας

- 50 Αὐξενΐίῦν Τἦε μητροπὀλεως Σηλυβρίοα

Ο [= οον] Δ
τ ῳοινίκηα -παρἀλον ὲπαρχίασ [ἐπαρχου Ον] Ο" 3 κειυκευσίον 0" 6 Ἱΐαλαὶσΐὴνησ Ο"

Η ἑ'"“ἀΡΧον Ον 14· μίρον ο”^ 15 ἀμνςὥνυυ' Ο" 16 κοτἐννων Ο” σο ὀρεντιαδοο· Ο"
26 ιῖπτἀτον Ο* 32 πισσιδίασ Ο 36 πισσινουντοσ Ο”

·ι



5 Ι

52

53
54
55
56

57
5 8

59
οο
61
62

63
οι
65

66-69

70. 71

το

73

74

75

Ξὶθὅ

:ιο5 Ο-ΕΞΤΑ. ΒΥΝΟΒΙ .ΠΕ ΑΝΤΗΙΜΟ

'ίωαννου ής μητροπὸλεως Βοσπόρου
Δομετιανοιῖι Ζικχίας
Καλώα Σμύρνης -

ιι ω ι ε ι ιὶ“Επιφανίου 'Ηροικλειας της ὲιταρχιας Ονωριαῦος.
5 ίἌβραμιου Κρατίας

Ἄλεξανδρου Κολωνείας
Εύγενίου Τίου
Κυριακοὕ Θεοδοσιουπὀλεως ἐπαρχίας Φρυγίας Πακατιανῆς
Εύσταθίου Τιβεριουπὀλεως °
Θεοδὁτου Εύροίας
Εύσεβίου Παλαιας πόλεως
Θεοδώρου Γὀρδου
Ματθαίου Κύμης
'Αλεξανδρου Ἐλούςων
καὶ 'ίωαννου τοῦ Μιδαείου
συμπαρὀντων δὲ αύτἕὀι καὶ συνακροωμἐνων καὶ Θεοφανους καὶ Πελαγίου τῶν
θεοφιλεστατων διακὁνων τῆς- αποστολικῆς καθἐῦρας καὶ Μηνα καί Πετ
τών θεοσεβεστατων νοταρίων καί τινων εύλαβεστατών ύποδιακὁνων και εκ-
Βίκων καὶ λοιπών -κληρικξὀν τοϋ αύτού αποστολικοϋ θρόνου, οὶ καὶ συνὁντες
ἔτυχον παραγενομἑνωι ἐνταῦθα Ἄγαιτητώι τῶι τῆς αγίας μνἡμης γενομἑνωι ε
παπαι τῆς πρεσβυτἑρας ὶίῦώμης

1 ἰ' | | Π , }καί Μαγνου πρεσβυτὲρου καὶ Ἡρακλειου διακονου και αποκρισιαριων Εῳρ - ία
μίου τοῦ ὁσιωτατου πατριαρχου τῆς ἐν Θεουπὁλει αγιωτατης ἐκκλησίας
Σαβίνου “ὁιακὀνου τῆς αγίας Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμών Ἄναστασεως πληροῦντος
τας αποκρίσεις Πέτρου τοϋ ὁσιωτατου πατριαρχου ὶεροσολυμων
Στεφανου διακόνου καὶ αποκρισιαρίου Σωτηρίχου τοϋ ὁσιωτατου επισκοπου ΜἩΗ ος:
Καισαρείας τῆς μητροπὀλεως Καππαδοκίας πρώτης
Γαιανοῦ πρεσβυτἐρου καὶ αποκρισιαρίου Ἐλπιδίου του ὁσιωτατου ἐπισκοπου
'Αγκύρας τῆς μητροπόλεως Γαλατίας πρώτης
Διονυσίου καὶ Καλλινίκου διακὁνων καὶ αποκρισιαρίων Φωτίου του ὁσιω- ειι
τατου ἐπισκὁπου τῆς μητροπὁλεως Κορίνθου
παρόντος δὲ καὶ- τοῦ εύλαβοΰς κλἡρου τῆς βασιλευούσης πόλεως

συνελθουσης τῆς αγίας ύμων συνοδου κατα κ ευ η ιι:
ἐπὶ Ἄνθίμωι τῶι εύλαβεῖ καὶ τῆι τούτου ανα3ητησει 1. ν 76τατου ἡμῶν βασιλέως καί τινων

πραχθἐντων παρα τῆι ύμετἑραι αγιωσύνηι ψήφου τε ὁσίας παρ” ύμων προελθουσης προ το
” ' ' ' ν αύτού ὁ ι ούσης καὶ προγραμμα ιταρακελευο-θεσμίαν ἡμερων δέκα προς τἡν ανα3ητησι ρ 3

μἐνης προτεθῆναι προτρἑπον αύτὸν παραγενἐσθαι προς τἡν αγίαν υμών σύνοδον, ἐπειδὴ
_ Ί ί ὰ ν

συνέβη τὸ τε παρ” ύμὁἶιν προσταχθἑν ἔργωι προελθειν καὶ την δεδομενην κατ την οσια
ύμὥν ψῆφον προθεσμίαν διαδραμεῖν, συνελθούσης και νυν τῆς αγιας υμών συνοδου τν
τταραφυλαττὁντων δὲ τἡν -ύμετἑραν ακρὁασιν τών καὶ ἐν αρχηι τἡν μεμψιν κατα του αυτου

Ο [= ασ, ι· ίὶιιαο ει 32}, ν], Ι [ίιιείο α 32]
σ Ξηκχίασ Ον 3 καλλα Ο" ις κύβησ Ο" 15 μηδαίου ΟΛ σο καὶι Οί”

“ 'λ ωσ ” ' ασ Οι" 32 δὲ οιιι ΟΪ1το-ύν Ο"/\ 23 θεουπὀλεεοα Ολ' 29 'Τιὶσ μ”ί”|”ὶ”ρο”ίὶ”ο ε αὶΐὶωρ
βασιλευούσησ τούτησ Οιἰ 33 εύλαβἑστατοσ ΟΙ πρὶνμικἠριοσ ΟΙ 33ί'3ιι συνελθουσησ

' '° ιι λθού σ Ολ' 3687 -Π-ροθεσμίαν τε Ον" 38 παρατεθη-.ηεη Οιιν
ναι Ο”

3-ι ιιιιων Ο αν ιινννε ενι
ἐπεὶ 1

ίἔύφἡμιος ὁ θεοσεβἑστατος διακονος καὶ πριμικἡριος νοταρίων εῖπε° Τρίτον ῆδη
°° ' ` ἑλ σιν εύσεβ” τοϋ ιλοχρίστου και γαλη -

νο*
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εύλαβεστατου 'Ανθίμου ποιησαμἐνων εύλαβὥν μοναχών τῆς τε βασιλίδος ταύτης πόλεως
καὶ ἐκ τῆς Θεουπολιτών διοικἡσεως καὶ τῆς 'ίεροσολυμιτὥν γε μῆν ἐνορίας καὶ αίτούντων
εὶσὀδου τυχεῖν ύποβαλλομεν πρὸς τὸ παρισταμενον.

ί Ιθίὶ “Ο αγιώτατος ἀρχιεπίσκοπος είπεν· Εἱσίτωσαν.
Καὶ εὶσῆλθε Νὶαριανὸς ὁ θεοφιλἑστατος πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος μονῆε Δσλματίου Ξ·

του τῆς ὀσίας μνἡμης καὶ ἔξαρχος καὶ σύν αύτῶι οί θεοφιλἑσπατοι πρεσβύτεροι καὶ αρχι-
μανδρῖται τών κατα τἡνδε τἡν βασιλίδα πόλιν εύαγὥν μοναστηρίων

1 Ἄγαπητὸς τῆς Δίου
ο. Διόσκορος τῆς αγίας Εύφημίας
3 Ἄγόιπιος τῆς Θαλασσίου 10
ιι Παῦλος τὀὀν 'Ρωμαίων
5 Ἄντωνῖνος τῆς Εύσεβίου
6 Στεφανος τῆς 'Ολυμπίου
7 'Αναστάσιος τῶν 'Ρωμαίων
8 Δημήτριος τῆς Φωκα 16
9 Κυριακός τῆς Εύφημίου

ιο Ζωίλος τῆς Θεοδότου
Π ίίουλιανὸς τῆς Εύφημίου
ια Στέφανος τῶν Προμὡτου
Ι3 Ζήνων τῆς αγίας Θεοτόκου ἐν τῆι πηγῆι 20
Πι ,Αλέξανδρος τοῦ καλαμίου
15 Δἀδα9 τῆς Καιουμα ι
16 Κυριακὸς τού αγίου 'ίωόιννου των Σύρων
17 Ἐλπίδιος τῆς Βασιανου
18 Ζώσινος τῆς Μαξιμίνου 26
ιν Πολυχρόνιος τών Κρητικὥν
2® Παυλςα τῆς αγίας 'Ερμιόνης
κι 'Ρόδων τῆς Θεοδώρου
22 Γεννάδιος τῆς Κυριακοῦ

23 Θεόδωρος τῆς Νίαρωνίου ιιο
24 Σίλας τῆς “Ηλία
25 Παυλος τῆς Σαμουηλίου
26 'ὶωαννης τῆς Θεοδώρου
27 Κυρίων τῶν Αἰγυπτίων
28 Βασίλειος τῆς Κυρακωυα
29 ,ίωαννης τοῦ αγίου αποστόλου Θωμα ἐν τοῖς Μοδἐστου
30 Μαρκος τῆς Θεοδώρου
31 Μαρίνος τῆς Παύλου
32 Φλαβιανὸς πρεσβύτερος καὶ δευτεραριος τῶν Λυκαὀνων
33 Θεὀισιοτος τῆς αγίας θεοτὀκου πλησίον τῶν 'Ιώβ -ιο
3-ι Θεοδωρος Τίὶε Τρύῳωνος
35 ,Ελευθέριος τοῦ αγίου Κυριακού
36 Κοσναῖ του αγίου 'ίωαννου ἐν τοῖς Στουδίου
37 Πέτρος τῆς αγίας Θεοτόκου καὶ τοῦ αγίου Διομηοοσε ἐν ιιερονσαλἠμ

85

Ο [= αν. Ε (υεαιιο ειδ 7ὶι Ψ]ι Έ [ιιεηιιο αεί 7]
5 Είσἦλθον Ο* μαρινιανὸσ ΟΕ θεοσεβἐοτατοσ Ι 6 καίι οιιι. Ο" 8--Ρ. 174. 22 οτιι.

Θτῖ 19 προμότου Οκ 21 τῆσ ΟΝ 3ο μαρώνησ Ον 32 σαμοἠλον Οια·
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38 'Αλέξανδρος τῆς “Αβραμίου
59 Θεόδωρος τῆς 'Ιώβ
ισ Τρύῳων τῆς Ἐλπιδίου
κι Στέφανος τῆς Κώνστα
42 Βαβύλας τῆς Δανιὴλ ἐν τῶι στύλωι ε
43 ίίωαννης τῆς 'Αναστασίου
44 Ἄνθἐμιος τῆς Νἑωνος
ιι5 Τιμόθεος τῆς 'Αστερίου
46 'ίωόιννης τοῦ αγίου Μιχαὴλ τῶν Χαρισίου
ιιτ 'ίωαννης τῆς Μαρα πλησίον τῆς 'Αετίου κινοτἐρνης ιο
48 Φωκας τῆς ίίωνα πλησίον τοῦ Δευτέρου
49 ΖΦΘἹΝΟΞ Τἦς Εύτυχίου τῶν Λυκαόνων Μνιιι 954
50 Στρατὀνικος τῆς Δομετίου
51 Πολυχρόνιος τῆς αίθρίου
52 'Ανδρέας τῶν 'Ρωμαίων πλησίον τῆς κινοτἐρνης κι
55 Μαρτύριος τῆς Πέτρου πλησίον τῶν 'Αποστόλων
5ιι 'Ανδρέας τῆς αγίας Θεοτόκου πλησίον τοῦ αγίου Λουκδι
55 Νίαρκος τοῦ αγίου Κυρίκου
56 ”ίακωβος τῆς Ἄβίβου Σύρος
55· Ἄττικὸς τῶν Εύκραταδων νο
58 'Ιωσἡφ τῆς αγίας Θεοτόκου ἐν τῶι λιθοστρώτωι
5ο Παῦλος τοῦ αγίου αποστόλου Πέτρου πλησίον τοῦ παλατίου
σο 'Αναστασιος πρεσβύτερος καὶ δευτεραριος τοῦ αγίου Φιλίππου ἐν τῶι βρεφο-

τροφεἱωι
οι Γεώργιος τῆς Κύρου οι
σε Εύσἐβιος τῆς Συμεωνίου
65 Ζωτικὸς τοῦ αγίου 'Ανδρέου πλησίον τῆς Σατορνίνου πόρτης
οι Θεόδωρος μονῆς τῆς ύπ' αύτοῦ κοααστασης πλησίον τοῦ μαρτυρίου τοῦ αγίου

Ααυρεντίου
καὶ τῶν ύπὸ Θεούπολιν αι

65 Παῦλος μοναχὸς καὶ ὰποκρισιόιριος μονῆς τῆς Μαρωνος
66 Σευηριανὸς πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς Ζωόρα τῶν Θερμῶν Σύρος
65 Κασσισᾶς πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς Λουκᾶ Σύρος
68 Συμεώνης διακονος καὶ ἀποκρισιαριος τῆς 'ίακώβου εν 77
69 'ίωαννης διακονος καὶ αποκρισιαριος τῆς Θεοδώρου 56
αο Στέφανος πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος μονῆς Εύξερίου
7ι 'ίωαννης πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ κύρου Θωμα Σύρος
72 Θωμας πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς "Ααρών Σύρος
τς Φωτεινός μοναχὸς καὶ αποκρισιαριος μονῆς τοῦ αγίου Στεφανου
τι Θεόδωρος διακονος καὶ αποκρισιαριος τῆς εκκλησίας Ἐρενδηληνῶν ισ
75 Σέργιος πρεσβύτερος καὶ περιοδευτης

οἱ παντες πραττοντες ὑπὲρ τε ἑαυτῶν καὶ τῶν λοιπῶν
ἔτι μην καὶ τῶν ύπὸ τούς αγίους Χριστοῦ του αληθινού Θεοῦ ἡμῶν τόπους

Ο [= αον]
το αετοιῖὶ Ο" ιι πλησίον _ Δευτέρου σαι. Ο" ιιι αίθερίου Ο" 18 κηρύκου Ο

28 της οεῃ, Ον 30 -ι-ην οι· 3; -ι-ση οιιν 3: σεβηριανόσ Ον 34 ίακώβ Ον .ιο ἐρενδη-
λινῶν Ο" 4: αύτῶν Ο”
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Δομνῖνος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοϋ μακαρὶου Μαρτνρἱον
Ἡσύχιος πρεσβύτερος καὶ αποκρισιαριος μονῆς του μακαρἱού Θεοδοσἰον
Κασσιανός πρεσβύτερος τῆς λαύρας τοϋ μακαρίου Σαββα
Κυριακός πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος τῶν πύργἱων του Ἱορδανον
Νὲσταβος πρεσβύτερος τῆς λαύρας τοῦ μακαρἱον Φιρμίνον 5
Τερἐντιος πρεσβύτερος τῆς Νεας λαύρας
Λεόντιος μοναχός καὶ τοποτηρτιτὴς τῆς ἐρἡμού πασης
Τραιανός πρεσβύτερος τῶν πνργὶων τοῦ Ἱορδανου
Πολύενκτος διακονος τῆς μονῆς τοϋ αββα Θεοδοσίου
Θεόδωρος διακονος καὶ μοναχός τῆς Νέας λαύρας
Κύρικος διακονος τῆς αύτἦς Νέας λαύρας
'Αναστασιος διακονος μονῆς του μακαρὶον Μαρτυρἱον
Μαμας μοναχός τῆς αὐτῆς μονῆς
”ὶωαννης μοναχός τῆς αὐτῆς μονῆς
'ὶουλιανός μοναχός μονῆς του αββα Θεοδοσὶον Ξ 15
οἱ παντες πραττοντες ύπὲρ τε τῶν οῖκεἱων μοναστηρίεον καὶ παντων τῶν ἐν
τῆι ἐρὴμῶι τῆς αγἰας πόλεως μοναχῶν |
'Ιωαννης πρεσβύτερος τῆς πεδιαδος καὶ ύπὲρ παντων τῶν ἑκεῖσε μοναχῶν
Θεωνας πρεσβύτερος τοῦ Σινα όρους καὶ αποκρισιαριος τοῦ τε ὅρονε-Καὶ Τῆι
εκκλησίας Φαραν καὶ λαύρας 'Ραιθού ύπὲρ παντων τῶν ἐκεῖσε μοναχῶν 20
Στρατἡγιος διακονος καὶ μοναχός μονῆς τοῦ μακαρίου "ὶωαννον ύπἑρ παντων
τῶν ύπό Σκύθόπολιν μοναχῶν -ι ι

10

χ ινε · · · κ -Ο αγιωτατος αρχιεπισκοπος εἶπεν· Ἄναγινῶσκἑσθοο τα πεπρυὶη/ιὲιἔὶὶει Ύαϋΐηἱ
ἕνεκα τῆς ύποθἐσεως.

109 Καὶ ανεγνὼσθησαν αἱ μὲν 'ὁύο πραξεις δια Νὶακαρἱον τοῦ θεοσεβεστατον διακόνου 96
καὶ νοταρὶον, ὴ δὲ τρὶτη Βια Καλωνύμον του θεοσεβεστατον διακόνου καὶ νοταρὶού.

110 Ὁ αγιὼτατος αρχιεπίσκοπος καὶ πασα ιῆ αγία σύνοδος εῖπεν· Εἰ τό πΰφ, ἡμῶν δια·
Μ ἩΠ 955 λαληθὲν ἐπὶ αναςητἡσει 'Ανθἰμον τοϋ εύλαβοῦς πεπραχασιν οὶ πρὸς τούτο απονει-Πι·

θἑντες θεοφιλἑστατοι ανδρες, Βωαχθῇναι βοολὁμεθα
111 Θεαγἐνης ό όσιὼτατος ἐπίοκοπος τῆς μητροπόλεως Σνναδων εἶπεν· Κατα τὴν εε

κελενσιν τῆς ύμετἐρας ' ιω ' ὶαγ ούνης κα πασης τῆς σύν ύμῖν εύαγοϋς σννόδού γενόμενος αμα
Βακχωι τῶι θεοφιλεστατωι ἐπισκόπωι τῆς 'Αντιοχἐων λαμπρας μητροιτὁλετ-ΦΕ 'ΓἦΞ Πισι·
δῶν επαρχίας καὶ Χ ι ' °° ° ” “ρ στοφορωι τωι θεοφιλεοτατῶι επισκόπωι Πορφύρεωνος τῆς ύπό Φοι-
νἰκην παραλον καὶ 'ὶονλιανῶι καὶ 'Αμμωνἱωι τοῖς θεοφιλεστατοις πρεσβντἑροις καὶ εκκλη-
σὶεκδικοα Ταὐΐυι Τὶ”-15 ὰγιωτατης μεγαλης ἑκκλησὶας καὶ Παύλωι καὶ Νὶακαρὶῶι τοῖς θεοσε- εε
βεστατοις διακόνοις καὶ νοτα ἰοι “ ' ” ' '° ” ”ρ ς τού εναγονς νμων ἐπισκοπεὶού ἐν τωι σεπτωι εύκτηρὶωι
τοϋ αγίου μαρτνρος Σεργίον ἐν τοῖς 'Ορμὶσδον καὶ Ξητούντων ἡμῶν "Ανθιμον τόν εύλα-
βἑστατον ὲπεδείχθη ἡμῖν οῖκος ἔνθα πρότερον τας διατριβας ἐλἑγετο ἔχειν, καὶ εύρομεν
κλειν ἑπικειμὲνην τῆι θύραι. ἐγενόμεθα δὲ καὶ ἐν ἑτἑροις τόποις προς αναςὴτησιν τοϋ

Ιον 8ο αὐτοῦ εύλαβεστατου 'Α θὶ ἑ Ϊν μού, ν ο ς ἐνομἰςετο εῖναι, καὶ ττεριεργασαμενοι ούκ ὴδύνὴ- κι
θημεν γνῶναι ποῦ Βιαγει, απαντων ὡς ἐξ ενός στόματος λεγόνττον μὴ ἑωρακἐναι αύτόν
μήτε εἰδέναι ποῦ 'ὀιαγει αφ' ού ἐξῆλθε τῆς αγὶωτατης ἡμῶν μεγαλης ἑκκλησὶας. παλιν

Ο [= εε, ±· μπαρ. α εςὶ, ν], 1 [ὶπὁε ει 23]
Ι ϋἶ- Βὐ Ρ- Ξ58» 23 3 κασιανόο· Ο" σαβα Ο* τι κἠρυκοο· Ο 15 τἦα αύτἦῦ”

μονησ Οκ εῦ καὶ νοταρὶον στο. Ι 3ο θεογἑνησ Ο? 31 τῆσε ΟΠΠ τησ ύπ' ούρανὸν ΟΒΛ
ἡμιν Ο"
πισσιῦῶν
χετο Οι

ΕΚ-'αΥ0'-#5 οιτι. Οε ὲγενόμην Ι 32-33 ὲπισκὀπωι _- θεοῳιλεστατωι οιτι. Ον
Οη 33 ἑπισκόπωι οαι. Ο” 34 παραλον ΟΝΙ 36 -ἡμῶν ΟΝΑ 38 εὶλἑγ-

ετ τὸ ποῦ ΟΝΕ .ιο το πού Ο" ύμῶν Ι
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μετα ταυτα ἐν αλληι ῆμἑραι απελθόντες ἐν τῶι σεβασμἱωι οἴκῶι τοῦ αγίου αρχαγγἐλου
Μιχαὴλ τῶι διακειμἐνωι ἐν τῶι εύσεβεῖ παλατὶωι καὶ σνγκαλεσαμενοι τούς εύλαβεστατους
κληρικούς τοῦ αύτοϋ εύκτηρὶοι. ἡρωτὴσαμεν αὐτούς περὶ τού αὐτοῦ εύλαβεστατον
ανδρός καὶ ἔῳησαν μεθ' όρκου μὴτε ἑωρακἑναι μήτε εἰδἑναι ποῦ διατρἱβει. καὶ ταῦτα
αύτα ἐσπούδασα δῆλα καταστῆσαι τῆι ύμετἑραι αγιωσύνηι. ε

Βακχος ό όσιῶτατος ἐπὶσκοπος τῆς 'Αντιοχἑων μητροπόλεως τῆς ἶὶισιδῶν ἐπαρ-
χὶας εἶπε· Κατα τὴν όσίαν της ύμετἑρας αγιωσύνης διαλαλιαν γενόμενος καγὼ αμα
Θεαγἐνει καὶ Χριστοφόρωι τοῖς όσιωτατοις ἐπισκόποις καὶ ”ὶουλιανῶι καὶ Ἄμμωνὶεοι τοῖς
θεοφιλεστατοις πρεσβυτἐροις καὶ ἐκκλησιεκδἰκοις καὶ ὶ-ὶαύλωι καὶ Μακαρίωι τοῖς θεο-
σεβεστατοις διακόνοις καὶ νοταρἰοις καὶ ανα3ητἠσας σύν αύτοῖς Ἄνθιμον τόν εύλαβἑστατον κι
ἐν διαφόροις τόποις ούδαμῶς αύτόν εύρεῖν δεδύνημαι.

Χριστοφόρος ό όσιῶτατος ἐπἰσκοπος ὶἶορῳυρεῶνος ἐπαρχἰας Φοινὶκης παραλου
εἶπε· Κατα τα κελευσθἑντα ὴμῖν παρα τε τῆς ύμετἑρας μακαριότητος καὶ τῆς συγκααη-
μἐνης ύμῖν αγίας συνόδου γενόμενοι αμα Θεαγἐνης τε καὶ Βακχος οὶ όσιὡτατοι ἐπἱσκοποι
καὶ μητροπολῖται σύν τῆι ἑμῆι εύτελεἰαι, ού μὴν αλλα καὶ 'Ιουλιανός καὶ Ἄμμῶνιος οὶ ιε
θεοφιλἐστατοι πρεσβύτεροι καὶ ἐκκλησιἐκδικοι τῆς αγιωτατης ἐκκλησὶας, προσἐτι δὲ
καὶ Παῦλος καὶ Μακαριος οὶ θεοσεβἑοτατοι όιακονοι καὶ νοταριοι του εύαγους ύμῶν
ἐπισκοπεἰου ανε3ητἠσαμεν 'Άνθιμου τόν εύλαβἐστατον, ἐφ' ῶι καὶ τας κινονμἑνας ἐπὶ
ταύτης ύμῶν τῆς ὶερας συνόδου κατ' αύτού κατηγορίας προσαγγεῖλαι αύτῶι και προ-
τρἐψαι κατα τό δυνατόν απαντῆσαι αύτόν καὶ πρός τας μἐμςμεις απολογἠσασθαι. καὶ εε

ἰ Ἡ ~ Κ Π 3 Ππρῶτον μὲν ἐν τοῖς 'Ορμἰσδου γενόμενοι, ἐν ὥι οἴκωι κατεμενε προ του αρπασαι αυτον
ρ Ι Γ |' Π ._ }θτὸν τῆς βασιλίδος ταύτης πόλεως αρχιερατικον θρονον, κατηναν ευρομεν ταις υραις

ἐμβεβλημἐνην· τούς δὲ τοῖς ἐκεῖσε προσκαρτερουντας διερωτὴοαντες ει που αντον εθεα-
' ἑ ακἐναι τοῦτον από πολλῶν ἡμερῶν ῶσαύτως Μ ν1ὶ1 958σαντο, ακηκόαμεν λεγόντων μη ῶρ .

δὲ καὶ ἐν τῶι σεπτῶι οῖκῶι του αγίου αρχαγγἑλου Μιχαὴλ ἐν τῶι παλατὶῶι γενόμενοι εε
(ἑωρατο γαρ τό πρώην τοῖς ἐκεῖσε πυκνα3ων) καὶ πνθόμενοι παρα τῶν αύτόθι κληρικῶν
εἴγε ἐφανη αύτοῖς ἐν ταῖς ἡμἑραις ταύταις ὁ παρ' ἡμῶν ἐπηητούμενος εύλαβεστατος
“Ανθιμος μεθ' όρκων παρ' αύτῶν ἐπείσθημεν ὡς ούτε εῖδον αύτόν ούτε γινὼσκουσιν
όπου ἐστὶν. - ούκ ἐν τούτοις δὲ μόνον, αλλα καὶ ἑτὲροις μηννθεισιν ὴμιν γεγονοτες
τόποις, καὶ παισὶ δὲ αύτου τισὶ συναντἠσαντες καὶ τούτους διερῶτἡσαντες, καθὼς καὶ εε
οἱ σύν ἐμοὶ σταλἐντες όσιὡτατοι καὶ θεοῳιλἑστατοι ἐπίστανται ανδρες, παρ' ούδενός
ἠδυνἡθημεν γνῶναι όπου διαγει ό πολλακις εὶρημὲνος εύλαβἑοτατος Ἄνθιμος.

”ὶουλιανός ό θεοφιλἑστατος πρεσβύτερος καὶ ἐκκλησιεκδικος εἶπε· Κατα την όσὶαν
τι· όσταξιν τῆς ύμετἐρας αγιῶσύνης απελθὼν αμα Θεαγἑνει καὶ Βακχωι καὶ Χριστο-Ρ
φόρῶι τοῖς όσιῶτατοις ἐπισκόποις καὶ 'Αμμωνὶωι τῶι θεοῳιλεστατωι συμπρεσβυτἐρωι εεε
μου καὶ ἐκδὶκωι καὶ Γὶαύλωι καὶ Νὶακαρὶωι τοῖς θεοσεβεστατοις διακόνοις και νοταρὶοις
ανε 'τ σα σύν αύτοῖς 'Άνθιμον τόν εύλαβῆ ἐν πλεὶστοις καὶ διαφόροις τόποις, ἐν οῖςἔὶὶ Τὶ
τοῦτον εὑρεῖν ἑνομὶσαμεν, καὶ ούδαμοιἶι αύτόν εύρεῖν ἠδυνὴθημεν. καὶ τοἔτο δὲ 1.
διδασκω την ύμετἑραν αγιωσύνην ότι προετἐθη καὶ τὸ πρόγραμμα τῆς ύμετἐρας αγιω-

ν ἢὶὶσύνης καὶ ούδὲ ούτως αύτόν εύρεῖν ὴδυνὴθημεν

Ο [= ειοι·ν], ὶξ .
2 τῶι διακειμἑνωι] τοϋ ΟΙΙ εύσεβεῖ οπο. Οὶἰ 4 Τὸ 'πυυ 0""ῖ 5 ἡμετἐρα Ον 6 πισ-

σιδῶν Οιὶ" 7-32 εὶπε _ 'Άνθιμος οπι. Οκ! ν-13 τὴν ὁσὶαν _ Κατα οιιι. Ο" ιο παρα-
λὶου Οε :3,ι':4. καθηνἑνηο· Ο" εκ ὴμῖν Ο* 19 ἡμῶν 0° Η όρμὶσδα Ο" εε κατὶ-
ναν Ο" 24 αύτόν Ον ερ ἐν ἑτὲροισ Ο°^ 32 ὁποὶ Ο" 33-40 εἶπε _· ἴὶδννἡθὶὶμἐν
οττὶ. ΟΠ 34 ὴνετἑρασ Ον καὶ! οιτι. Ο” 35 'πΡἐσβὶ-ὶΐἔνω Ο° 36 καὶ3] τῶ Ον
38 αύτόν Ο” τοῦτον Ο° 39 Υραμμα Οε πραγμα Οκ

ιι' 81
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Πἴι 'Αμμῶνιος ό θεοσεβἐοτατος πρεσβύτερος καὶ ἐκκλησιἑκδικος εῖπε· Κατα τα κελευσθἑντα
ιι ι εν ε νο ε :παρα της υμων αγιωσυνης ἐγενόμην αμα τοῖς εἰρημἐνοις θεοφιλεοτατοις ἐπισκόποις καὶ

'Ε Ψ ανὶουλιανωι τῶι θεοφιλεστατωι πρεσβυτἑρωι καὶ συνεκδἱκωι μου καὶ Τὶαύλωι καὶ Μακαρἱωι
τοῖς θεοσεβεστατοις διακόνοις καὶ νοταρἰοις πρῶτον μὲν ἐν τῶι οῖκωι ἐν ῶι κατἑμενεν
“Ανθιμος ό εύλαβἑοτατος, ὥστε εύριοκομἐνου αὐτοῦ ἐκεῖσε ὲμῳανῆ αύτῶι καταστῆσαι Ξ»
τα παρα τῆς αγὶας ύμῶν συνόδου προσταχθἐντα. καὶ τας θύρας τοῦ αὐτοῦ οἶκον
ῆσφαλισμἐνας εύρόντες ἔξωθεν δια κατὴνας ἐπυνθανόμεθα τῶν τε παροαυχόντων καὶ
τοῦόστιαρἱου τοῦ οἶκον ποῦ αρα διαγει ό εὶρημἐνος εύλαβἐστατος ανηρ, οἱ δὲ ἔῳησαν
παντελῶς μὴ ἐπίο·τασθαι° μηδὲ γαρ όφθῆναι αύτόν κατα τόν αὐτόν οὶκον ἐκ πλείστον
χρόνου. ἐγενόμεθα δὲ καὶ ἐν τῶι εύκτηρὶωι τοῦ αγὶου αρχαγγἐλου Μιχαὴλ καὶ τῦὺἐ 10

“ ἐν αύτῶι θεοσεβεστατους κληρικούς συναγαγόντες ῶρκὼσαμεν εἴγε ἑπἱστανται κατα τὸ
αύτό εύκτὴριον ῖι ἐν ἑτἐρωι τόπωι διαγειν τόν εὶρημἑνον εύλαβἐστατον ανδρα. οὶ
δὲ απωμόσαντο μηδεμὶαν παντελῶς τοιαύτην εῖδησιν περὶ αύτοῦ ἔχειν. ἑγενόμεθα
δὲ καὶ ἐν ἑτἐροις διαφόροις τόποις τοῦτον ανατητοῦντες καὶ ούδαμῶς ὶσχύσαμεν Κατα·
λαβἐσθαι ἔνθα διαγει, παντων τα αύτα απομνυμἐνων ὡς ούδαμῶς ἐπὶστανται ποῦ νῦν ιε
ἐστι. διδασκω δὲ την ύμῶν αγιωσύνην ὡς καὶ τό παρα τῆ5 ὰΥἶα§ ὑμῶν σϋνὁδυν
γενόμενον πρόγραμμα προκαλούμενον τόν εύλαβἐστατον “Ανθιμον παραγενἑσθαι καὶ
απολογὴσασθαι τῆι αγὶων ύμῶν ταύτηι συνόδωι προτεθεὶκαμεν δημοσίαι από ἡμερῶν

\ τ ι κιεπτα, ωστε καὶ δι' αύτοῦ μανθανοντα τα παρασταντα τῆι ύμῶν αγιωσύνηι ἐμφανῆ, _ .ἑαυτον καταοτησαι, καὶ ούδἑ ούτως τὴν οὶανδὴποτε δῆλωσιν ἑαυτοῦ ὲποιὴσατο. εν
118 Παυλος ό θεοσεβἑστατος διακονος καὶ νοταριος εὶπε· Κατα τὴν πρόοταξιν, δἐσποτα,

”ὶ"ἶ§ ϋμετἑρας μακαριότητος καὶ τῆς εύαγοῦς ύμῶν συνόδου απὴλθομεν αμα τοῖς προ-
ΜἩΠ 959 εὶνημἑνοις θεοφιλεοτατοις ανδρασι καὶ Μακαρἰωι τῶι θεοσεβεστατωι συνδιακόνωι μου

καὶ νοταρὶωι ἐν διαῳόροις τόποις καὶ αναηητὴσαντες "Ανθιμον τόν εύλαβἑστατον, τοῦτον
εύρεῖν ούκ ῆδυνὴθημεν. εε

117 Μακαριος ό θεοσεβἐστατος διακονος καὶ νοταριος καὶ αποκρισιαριος εἶπε· Τοῖς
αμα ἐμοὶ ἐσταλμενοις όσιωτατοις ανδρασιν ακολουθῶν καγὼ τα αὐτὰ καῖαῖὶθεμαι-

118 ¬ ¬Ὁ ὰΥὶὡ“ῖα°ῖΘΞ αρχιεπὶσκοπος καὶ πασα ἡ αγία σύνοδος εῖπεν· 'Αναγινωσκἐσθω
και το προτεθἑν πρόγραμμα κατα τῆν ῆδη προελθοῦσαν ῳῆῳον.

Καὶ λαβὼν Διόδωρος ό θεοσεβἐστατος διακονος καὶ νοταριος ανἑγνω εε

119 Μηνας αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 'Ρώμης καὶ πατριαρχης καὶ πασα
η ἐνδημοῦσα τῆι αύτῆι φιλοχρἰστωι νἐαι 'Ρὡμηι σύνοδος Ἄνθὶμωι τῶι εύλαβεστατωι.
Εἰ μεν τις ῆν σοι τοῦ προσἡκοντος λόγος καὶ τῆς τῶν ἐγχειρηθἑντων ατόπων μετα-
μελεἰας ὲλπὶς, ούδἐν αν τῶν παρόντων ἐδἑησε κηρυγματων, παλαι δὲ αν τῶι τῆς αοιδὶμου
μνὴμῖὶῖ 'πὰῖῖαὶ 'ῖῆ§ ῖῖρεσβὶπὲραε Ψὼμῆς Ἄγαπητῶι φανεραν την σαυτοῦ γνὼμην κατα- εε
οτηοαμενος καὶ τὴν ἐπὶ τοῖς ηδη καταγνωσμἐνοις δόγμασι μἑμψιν απολυσαμενος τῆς

1. ν 84 γοῦν Τραπεςουντὶων ὶερεύς ἐπεφὴνεις. αλλ' οὔτε τὴν ύπ' ἐκεὶνωι Ξὴτησιν ύπομεὶνας

Ο [= ειετν], Ι
1 ό Βεοιριλἐστατοσ ΟΓΙΛ οπι. Οε 1-εο εὶπε _ ἑποιὴσατο οιτι. Οεῖ ε παρα οπο. Ον

3 μου οιπ. Ο” ιι πρῶτα Οκ ς αύτῶι] αὐτοῦ Ον 6 προοταχθἑντα Οε πραχθἑντα Ο"
7 εὶσοαλισμἑνασ ΟΥ ἑσωαλισμἐνασ Οε κατὶνασ Ο" ο αύτόν οὶκον ΟΕ οὶκον αύτὸν Ο”
τς ὡς οιιι. Ον 18 προτεθὴκαμεν Ον ετ θεοῳιλἑοτατος Ι αι-ες εὶπε _ ῆδυνἠθημεν οτα. ΟΠ
οι τὴν οιτι. Ο° 24 τοῦτον οιτι. Ο" 26 θεοφιλἐστατος Ι καὶ! οιτι. Οελ καὶεὶ
ὁ καὶ ῖ 26-27 εὶπε _ κατατὶθεμαι] οἱ σύμπαντες αμα τα αύτα κατατἰθενται ΟΗΕ 27 απε-
σταλμἐνοισ Ο° 29 παρελθοῦσαν ΟΠΠ ςτ ῖοεοτ. πρόγραμμα μηνα ἦιαρχου πρός ανθιμον Ι
νὲασ ρὼνῖισ οὶ' οὶκῦνμενικόσ πατριὰρχησ Οελ 32 αὐτοῦ Ον 33 τῶν οπι. Οῖ ἑγχειρη-
Βὲντων Ι ἐγχειρισθἐντων Ο ςτι αν τῶν] αύτῶν Ο* 35 αύτοῦ Οῖ 36 αιτολουσαμενοσ Οῖἶί
37 ὲπεῳἠνησ Ο" ύτιἐμεινασ Ο"
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ύφ' ἡμῶν τε προσκεκλημένος πολλακις καὶ τοσούτου πρός μεταμελον χρόνου τετυχηκὼς
ούδὲν σεαυτοῦ γἐγονας μετριώτερος ὶερατικῆς τε φιλανθρωπίας, ὼς ἔοικε, κρείττω τήν
ἑομ-ιΤοῦ διἕδειξοτς απείθειαν. καὶ ῆν μὲν ούδὲ συγγνώμης αξια τα πραττόμενα παρα
σοῦ, πλὴν αλλ' ἔτι τῶι τῶν ανθρώπων όλισθηρῶι τα πταίσματα λογηόμενοι καὶ τήν
μέχρι πολλοῦ πρός τούς ήμαρτηκότας ανεξικακίαν βραδείας γοῦν όμως ἐπανορθώσεως
πρόφασιν πολλακις γενομἑνην εύρόντες, καὶ τῶι παρόντι σε γραμματι προσκαλούμεθα
μή μέχρι παντός ἐπὶ τῆς αύτῆς ἐσταναι φιλονεικίας τήν σὴν παραινοῦντες εύλαβειαν
ήμερῶν τε εΐσω τόν αριθμόν ἐξ τῆι τε αγίαι παραγενἐσθαι συνόδωι καὶ ῆν ἐπὶ τοῖς όρθοῖς
κἑκτησαι δόγμασι γνώμην καθαραι διαδεῖξαι φωνῆι σαφἐς τε τοῖς αλλοις απασι κοιταστῆ σαι
όπόσα πατἐρων ἐπιεικῶν καὶ δικαστῶν ῶι ιριλανθρώπων παραίνεσις τοῖς όλισθαὶνουσι
δύναται πρός ανακλησιν. εὶ γαρ δὴ καὶ ταύτης ήμῶν τῆς κλήσεως ύπερίδοις, σοὶ
τε ούκ ἐν καιρῶι τα τἦἔ μετανοίας ἐσται λοιπόν ἡμῖν τε ούχ ἑτἐρωθεν ή ἐξ ών πἑπραχας,
τα τῆς κρίσεως είσαχθήσεται.

'Υπεσημηναμην
Γίροετἐθη μηνὶ Μαίωι πεντεκαιδεκόιτηι ἰνδικτιῶνος τεσσαρεσκαιδεκατης μετα τήν

ύπατείαν Φλ' Βελισσαρίου τοῦ ἐνδοξοτατου

ίο αγιώτατος αρχιεπίσκοπος εἶπεν· Οί ύπογραφοντες ήμῖν εύλαβἐστατοι διακονοι
καὶ νοταριοι διδασκἑτωσαν ήμας τίνος χαριν τῆς ψήφου δὲκα ῆμερῶν προθεσμίαν όρι-
3ούσης τό προτεθἐν πρόγραμμα ἐξ καὶ μόνον δίδωσι διορίαν.

Οί νοταριοι εἴπον· Διδασκομεν ώς ή μὲν όσία ψῆφος προθεσμίαν δὲδωκεν ἡμερῶν
δέκα ἐπί τε τῆι ανα3ητή σει καὶ τῶι προγραμματι, ούκ ἐκἑλευσε δὲ παραχρῆμα τό κήρυγμα
προτεθῆναι. γενομἑνης τοίνυν τῆς αύτοῦ ανα3ητήσεως μἐχρις ἡμερῶν τριῶν καὶ
ἐκείνου αφανοῦς ύπαρχοντος αναγκαῖον ῆν τας ύπολοίπους επτα ἡμέρας προτεθῆναι τό
αύτό όσιον πρόγραμμα τῆς τε ύμετἐρας μακαριότητος καὶ τῆς συνούσης ύμῖν αγίας
συνόδου τό ποιοῦν αύτῶι τα παρ' ύμῶν προστεταγμὲνα φανερα. ἐκείνην τοίνυν
εῖκότως τήν ήμἑραν φερει τό αύτό κήρυγμα καθ' ήν καὶ προτὲθειται.

ίΟ αγιώτατος αρχιεπίσκοπος εἶπεν· Οί ἐκ τῆς 'ὶταλῶν χώρας συμπαρόντες ήμῖν
όσιώτατοι συλλειτουργοὶ καὶ οὶ θεοφιλἐστατοι διακονοι καὶ οί εύλαβἐστατοι νοταριοι τῆς
αποστολικῆς καθἐδρας ἐπακούσαντες τῶν τε ἐπιδεδομἐνων δεήσεων τῶι θεοφυλακτωι
ἡμῶν καὶ πιοτοτατωι βασιλει καὶ τῶν 'Αγαιττιτὥι Τῶι °ι°ἦΞ ὰΥίοι§ καὶ νοικοιρίοιε μνιὶνιιε
προσδεδομἐνων λιβἐλλων καὶ ῶν παρ' ήμῖν αύθις οἱ τούτους ἑπιδεδωκότες ἐποιήσαντο
μἐμῳεων κατα Ἄνθίμου τοῦ εύλαβοῦς καὶ ώς ἐπὶ τοῖς καιριωτατοις ή επ' αύτῶι προῆλθε
κατηγορία, τοῦτο μὲν ούχ ἐλομἐνου τοῖς όρθοῖς καὶ αποστολικοῖς τῆς αληθινῆς ήμῶν
πίστεως συγκαταθἑσθαι δόγμασι, τοῦτο δὲ καὶ πρός τήν Εύτυχοῦς πλανην τε καὶ κακο-
δοξίαν αποκλίναντος καὶ τούς παρα τῆς ἐν Χαλκηδόνι αγίας καὶ οὶκουμενικῆς συνόδου καὶ
τῆς αποστολικῆς καθἐδρας καὶ τῆς ἐξ ἐκείνου μεχρι καὶ νῦν κρατούσης ἐκκλησιαστικῆς
καταστασεως καθαιρεθἐντας τε καὶ αναθεματισθἐντας δια τήν πρὸς Εύτυχῆ κοινωνίαν
τε καὶ όμοφροσύνην περιπτυσσομἐνου, αφορῶντες δὲ καὶ πρὸς τας συνοδικας ἐπιοτολας

Ο [= ειοτνὶ, 1
3 σεαυτοῦ ΟΝΙ τι λογηόμεθα Ο? 6 προκαλοὐνεθο Υμὰνναῖι Οίὶ προκαλούμεθα Οίὶ(°)Λ

παρακαλούμεθα Οί' ο διδαξαι ΟἙΞ το καὶ Ο ἔτι καὶ Ι δικαοτῶν] διδασκαλων καὶ δικαστῶν
Οιῖ ἔτι φιλαην ΟΛ ῳιλαἦς 1 ιι ὲπανακλησιν Ι ύπερίδησ Οι", εοιτ. Οι 12 τα
οιτι. Οί' τἑε Ι δὲ Ο 14 ή Εοιιι. Ον] ύπογραφῆ ύπεοῆμηναμην ΟΕ" τις προσετἐθη Οῖίωἴὶ
τό φλαβὶου ΟΘΙΛ βελισαρίου Οῖὶ”/λ 19 μόνων Οί' διωρὶαν Ο" οι ούκ οιιι. Οί
δε οιτι. Ο" εε ήμετἐρασ Οκ ήμῖν Οι 28 οίι οιιι. ΟεΙ ςο καὶ πιοτοτατωι οιιι. Οεὶ
τῶν ΟΜΕ τῶ Ο" 31 προδεδομὲνων Ι 3: κυριωτατοισ Οε ςεὶςς κατηγορία προήλθε Ο"
36 καὶ μέχρι καί Οε καὶε οπι. Οε 37 τε οιπ. ΟΝ ς7_38 αναθεματισθὲντας _ δὲ καὶ οιιι. 1

Αεεει σοιιοὶὶίοτυπι οοομεειιειτἶιεοτμιετι Τοιτι. 111 23
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178 οοεεεοτιο εκιιελιτιοκ 5

τας γενομένας παρα τοῦ τῆς αγίας καὶ μακαρίας μνὴμιμ Υεὶ-ίοὶ-ὶἑνου ίὶὶ-ὶὥ'-ὶ 'ὶ'ῖα”ῖΡὸ§ 'Τί-ὶΞ
πρεσβυτέρας “Ρὼμης παπα Ἄγαπητοῦ κατα Ἄνθὶμου, συλλογιςἑόμενοι δέ καὶ τὴν
μέχρι παντός αύτοῦ απείθειαν μήτε κανονικαῖς κλήσεσιν εὶξαι μὴιε 'ῖὰἰ ἐιῖὶἔὶςίὶἐίσοιἐ αὐΐὥὶ
νἑμψεις αποδύσασθαι βουληθέντος, ήν ἐπὶ τούτοις απασι γνὼὶ-ὶιϊκ ἔΧο'·-ίσίνι ἐὶῖίἐῖὶ' ὰξὶοὑτ
τωσαν.

ίῖΚαὶ αν νω ῳωνὴν Μήνας ό θεοσεβἑστατος αναγνώστης καὶ σεκουνδοκήριος νο-
ταρίων τοῦ αποστολικοῦ θρόνου τῆς πρεσβυτἐρας "Ρώμης ἐχουσαν οῦτωῖ

ειικοτι εειεεοει νλκτινιι ιτλειλιε ετ νικι νιεΝεκ.ιιι31ι.εε ιοιιιοοιει Αεοετοειοευτ εκισιέ
τιικιεκνιιιτ: ρειιιιιιιτιοιιιιειι-ι ελκοτλε: ιοεεοκοκτιοκιε :ι=.-ιτκιε κοετκι ονοκολιιι τωιεκιο Αοεεετι
ιιιι εκιςοοιοιε ιενὶετιιειε ντιο νιειιλ εκιεοτιεειιιιο Ακοτιιενιεεονο ιινινε κεοιλιε νκειε οοκετλιιτ-
Τικοεοειτειεειε ιυιετιε Αινοιτιιιιι με νεκεοκλ Αιττειιινιι τκλνιεενκτιι ονοκοειιι ΕΡΙΘΟΟΡΙ Νοε
ειεονι εεκ οιιὶκπι νκοιτιτειιινκ

ίο αγιῶτατος αρχιεπίσκοπος είπε· Καὶ ὴ λοιπὴ συνεδρεύουσα ὴμῖν ιἶΐκία ϋ'ὐὶίΟδΘ§
ἐπακούσασα παντων τῶν έξ αρχῆς ἐπὶ τῆι κατα “Άνθιμου ύποθἑσει πραχθἐντων καὶ
“ῖοιε παρ ημων εἰρημἑνοις απασι προσἐχουσα, α βούλεται προελθεῖν ἐπί αύτῶι, φανερα
ποιῆσαι κατοιξιωσόιτω.

Ή ὰγία σύνοδος δια Ύπατίου τοῦ όσιωτατου ἐπισκόπου τἢἕ Ἐφἐσίων μίὶίὶβοτ
πὸλεωἐ Τῆ§ Ἄσιανῶν ἑπαρχίας εὶπεν· Τὶολλῶν παραβασεων ”Ανθὶὶ-ίοῖ ὑλῖεὐθϋνοῖ ἀπο-
δἑεεὶκΐαὶ Τῶν μὲν πατρικῶν εύαγῶν θεσμῶν ὡς ούδέ κειμένων κατολιγωρὴσοιι; Κοιὶ ὶ-ὶίκροῦ
δεῖν τῶι κατ' αύτόν παραδείγματι πασαν ἐκκλησιαστικὴν συνταρὰξαῖ Κἐῃὰσΐασὶν Τῶι
μίιδαυόθεν αύτῶι προσήκοντι πατριαρχικῶι θρόνωι τῆε ἐνΐαυθα ἐίΥὶω”1”ὰ”ῖῖὶὅ 'ΐοἴ' θεοῦ
μΕΥὰλ1ι§ ἐκκλὴσίας ἐπεμβαλὼν ἑαυτόν καὶ κοινήν τινα σύγχυσιν τοῖ5 ΤΕ ίἐρέϋσὶ 'του θεοῦ
και τοῖς πιστοτατοις λαοῖς ἐργασαμενος. καίτοι ούδέ τοῦτο μόνον αύτῶι κατα τῶν

_ σ
αγὶωλαΐων ἔκκλησιῶν ἐοπουδαρετο, τὴν Εύτυχέος δέ δόξαν λανθανουσαν ἔχων, ἐπειδὴ
τιμ -ουτωιμεηεαλης αρχιερωσύνης ἐγκρατὴς ὴδυνήθη γενέσθαι καθ' όν εἴρηται τρόπον,
κατα μικρον ωιετο δεῖν τὴν τοιαύτην ασεβῆ νόσον ἐπινέμεσθαι ποιεῖν τας αγιωτὰΐοδ Τοῦ
θεοϋ ἐκΚλῖὶσία5 καὶ τούναντἱον ῆπερ αὶ θεῖαι φωναὶ λέγουσιν, αντί τοῦ συναγειν τα λογικα
”ῖη§ 'ὶῖοίὶ-1ν1'ι§ τοῦ θεοῦ πρόβατα διαιρέσεις ἐμηχανατο κατα πασης ῶς εὶπεῖν εκκλησίας,

κινδυνεῦσαι τὴν τοσούτοις κατορθωθεῖσαν πόνοις τοῦ φιλο-χρὶστου ἡμῶν |3ασ1λἑω9
τωἐ οιγιωτόιτων ὶἐκκλὴσιῶν ένωσιν εὶς πολλας διαιρέσεις ἐν βραχεῖ χρόνωι κατατεμεῖν.

ι ι ιιαμε ει Κατα μικρον παρεδηλου την τοιαύτην διαφθοραν οχηματιρόμενος μέν τας αγίας
δἐχεσθαι συνόδους, τήν τε ἐν Νικαίαι ῳαμὲν κατα τοϋ δοσοεβοῦς 'Αρείου καὶ τὴν ἐν
Κωνσταντινουπόλειτὴν κατα τοῦ δυσσεβοῦς Νὶακεδονίου καὶ τὴν έν 'Εφέσωι πρὡτὴν τὴν

Ἱ σει'κατα του δυσσεβοῦς Νεστορίου καὶ τὴν ἐν Χαλκηδόνι τὴν κατα τοῦ δυσσεβοῦς ὶἔύτυχοῦς
καν 'ΤΟΙΣ ιεροις αύτας έχων διπτύχοις, συγκειμένης αύταῖς καὶ τῆς τοῦ μακαριωτατου παπα

Ο ίπ ιιοτνὶ. Β [ῖιιιὶο ει. 18]
6 σεκουνδουκηριοσ ΟΠ 8_1ε οιιι. Οι", ερειε. τοὶ. 1 8 εαειοὶίεείιιιἑ Λ ο-χοτινιιι Οκ

ιτνι θε Ι1-Ιλ ΙΤΑΙ-Ι Ο νπι›ιειυιοιι.ι-:ε ΟΕ δεαοοκι Οί' ο ονοπδιιιιιι Οι' 9.·ί10 οῦλΐδΐὶ ΙΝ]
Λολι-ΕΤΨΝ Ο" .ιο ικ οιτι. Λ .κετιεειιιιο Ο* νινε Οῖ ιιι-ιιιιιε ΟΕ Π-Η ιῖλοτιε -_-

Ϊιιιιονιτειιινκ οιτι. Ο τι αδττοοι-ι Οί! όίειιτιιιιιι ΟΕ ανοκισυιιν Οίὶ ἑπεετ. ὴ [οὶ Οῖ] έν κων-
σταντινουπόλει ιμῆοοο· [ιμῆῳοσ τῆσ συνόδου ΟεΛ] κατα ανθὶμου ποτε 13 Ο" απτο :ι8 Οελ αναθεματισμόσ
ὰνθίμον ι-ιιιτροπολίτου τρσπεῃοῦντοσ Β 17 τοῦ όσιωτατου οιτι. ΟεΙ ἑφεσου Οκ το μέν οιπ. 1
20 αυτῶν Ο* 22 μεγάλης οσι. ΟΙΙ 26 σμικρὸν Οεειι εε,-ίετ ταῖσ αγιωταταισ -¬- έκκλησίαισ° ..Ο "Ι αδ πρόβατα τῆσ τοῦ δυ ποὶμνησ Οι1 διαίρεσιν Ο” ώς οιτι. Οκ τῆσ έκκλησίασ Οε
κο καὶ τἡν ΟΉΠ 3: παρετήρει Οιικὶυ ςιὶςε δἐχεσθαι τασ αγίασ Οε 33 τὴνε οιτο. ΟΜΕ
φαμὲν Οῖ πρώτην οιιι. ἶί τὴνιι οιιι. ΟΝΕ 34 τὴνε οιπ. ΟΝΕ) εύτυχἐος Έ 35 έγκει-
μἑνησ σύν αύταῖς ΟΠ τῆς] ταῖσ Ο* μακαρίου Οι-°
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Λέοντος μνήμης κατα μηδένα καιρὸν ἑτἑρως ἢ μεταλαβὼν ἢ μεταδοὐς των παναγἰων
τοῦ θεοῦ μυστηρίων ἑορτὴν τε αὐτῶν κηρὐττων καὶ ἐπὶ τῆς ἐνταῦθα όιγιωτἀτης μεγόιλης
ἐκκλησὶας ποιὥν, όιποπηδὥν δὲ καθόλου των όρθὥν αὐτῶν όμολογιὥν καὶ οὐδὲ μεγάλων
ἀρχιερἐων οὐτε μὴν εὐλαβεστόιτων ὴγουμἐνων ὐπὲρ τῶν τοιοὐτων ἐπισκηπτόντων
οτὐτὥι παντελὥς όινεχόμενος η την τυχοῦσαν διδοὐς ὰπολογὶαν, ὡς οὐ μικρόν ἑκαοτης
ὴμἑρας αῖρεσθαι τό ἐπὶ τοὐτοις σκανδαλον, τὥν μὲν ἀπὶστων ὲπεγγελὡντων, των δὲ
πιστῶν ὁθυρομἑνων καὶ τῶν όλιγοπἰστων ἔτι μᾶλλον θορνβοννἐνων τε καὶ εὶς τό χεῖρον
καταπιπτόντων. ἐπὶ τοῖς τοιοὐτοις καὶ βασιλεὺς ό μέγας ἑαυτὸν καθεὶς καὶ τῆς τοῦ
πρωτου τῶν αποστόλων όιναμνἠσας αὐτὸν ὐῳηγὴσεως ῆι φησὶν ετοὶμους ἡμᾶς ἀεὶ χρῆναι
γίνεσθαι πρός όιπολογίαν παντὶ τὥι όιπαιτοῦντι λόγον περὶ τῆς ἐν ὴμῖν ἑλ-
πἱδος, πλἐον οὐδὲν ὥνησεν, αλλα καὶ πρός τὴν αὐτοῦ γαληνότητα λόγοις απατηλοῖς
κεχρημἑνος ἐπηγγἐλλετο παντα ποιήσειν όσα ὁ τῆς μεγάλης όιποστολικης καθἐδρας
αρχιερεὐς ῦφηγἠσοιτο, καὶ πρός τοὐς όιγιωτόιτους πατριόιρχας ἔγραφεν ἀκολουθεῖν δια
παντων τῆι όιποοττολικῆι καθἐδραι. τοῦ μεγόιλον δὲ θεοῦ καὶ σωτῆρος ημῶν 'ὶησοῦ
Χριστοῦ μὴ μέχρι παντὸς τα τοιαῦτα προιἐναι συγχωροῦντος ὲπἐστη ταὐτηι τῆι βασιλἰδι
πόλει κατα τὴν αὐτοῦ θεότητα Ἄγαπητὸς ό τῆς όιγἱας καὶ αοιδίμου μνήμης ό μακα-
ριὼτατος πόιττας καὶ τοῖς μὲν ἰεροῖς κανόσιν εὐθὐς μετὰ θεον χεῖρα όρἐξας τον μὲν τῆς
οῦ προσηκοὐσης αὐτῶι καθἐδρας ἀπὴλασε, συγγνώμης δὲ τοῖς μετασχοῦσιν ιἦτοι κε-
κοινωνηκόσι τοῦ τοιοὐτου πρόιγματος μετἑδωκε καὶ τῆι βασιλἰδι καὶ φιλοχρἰστωι πόλει
τόν ἑαυτῆς ἱερατικόν όιποθἐδωκε κόσμον την ὐμετἑραν όιναδεἰξας μακαριότητα τῆς
μεγόιλης ταὐτης καὶ ἱερἕις ἡγεῖσθαι καθὲδρας. ἐπειδὴ δὲ καὶ τῆς ἐπὶ τοῖς δόγμασιν
ασεβεἱας εγκλήματα αὐτῶι μυρία εὶκότως ὲπηρτατο Βεἠσεις τε καὶ λὶβελλοι πολλοὶ τὥι
τε εὐσεβεοτόιτωι ἡμῶν βασιλει καὶ αὐτὥι τὥι μακαριωτόιτωι πόιπαι παρὰ 'διαφόρων
εὐλαβὥν ἀνδρῶν ἑπεδὶθοντο, πολλοῖς μὲν ὶδρὥσι την αὐτοῦ ψυχὴν ὰνακαλἑσασθαι
πατρικὀὁς ἑσιτοὐδασεν ό αὐτὸς ὁιγιὼτατος πόιπας, ως δὲ όινιόιτως ἔχοντα εῦρε καὶ τὰ
μὲν εὐσεβἢ δόγματα παραιτοὐμενον καὶ προσἐτι γε διαβόιλλοντα καὶ την ἐν θὐο ῳὐσεσι
φωνὴν, τοῦτο όπερ κατα Εὐτυχοῦς μαλιστα ἡ ἐν Χαλκηῦόνι όιγἰα διὼρισε σὐνοδος,
καθὰπαξ ἀρνοὐμενον, τοὐς δὲ ὀρθὥς καιαιςριθἕνΐυα ὑπὸ “ὶ'ῆ§ Θιὐΐἦῖ ὰΥὶαΞ συνόδου να·
ραιτοὐμενον ἀποστρἑφεσθαι, τοὐναντἱον μὲν οῦν καὶ περιπτυσσόμενον αὐτοὐς καὶ τό

ε ἐπὶ αὐτῶι Διόσκο όν τε καὶ αὐτόν Εὐτυ ἑα δεικνὐναι σπουδόι οντα καθαπα ανευθυνονΥ Ρ
εφ” οῖς ἑὰλω κακοδοξὥνι Ψἦῳον ἐν Υρόιμμασιν ἐξόιγει φιλανθρωπίας τε αμα καὶ ὰγιο-
πρεποῦς όσιότητος μεστἠν, ὲνθιδοὐς μὲν αὐτὥι μετανοίας καιρόν, ἀποῳηνόιμενος δὲ
ἕως πρὸς τὴν τοιαὐτην γνὼμην μεταβαλὼν τὸ ὶκανὸν τοῖς παρα τὥν ὰγίων πατερων

ιε σηὶἰ εντειιοεν επ και οι -τοι Μοιηωωι ενλιιει-ιεννκὶιναντεε ννιανὼνιιε ἀἑιωθἢνοισνι· ει δὲ νετα-
σχόντας νοἠσεις, καὶ τοὐς χειροτονηθἑντας (οὐκ ιιὁι°ὶο> ἀπὲβαλε Τἦἰ ἐκκλΐισὶαῖ- σὶ-ὶνἀεεὶἱ δὲ 'ΐῦϋΐο ἀπὸ
αλλου ρητοῦ τοῦ λἐγοντος [Ρ ιςι, 37] ἐκ πολλοῦ χηρεὐειν τῇν Τροιπεςοῦντα εξ ότου παρενἐβαλεν ἑαυτόν
μοιχικῶς ὁ "Ανθιμος τῶι Θρόνωι Κωνσταντινουπόλεως. εὶ δὲ πολὐν καιρὸν ἐν τῶι πατριαρχικῶι ενεκἀθησε
θρόνωι, οὐδὲν ὸτιτεικὸς καὶ χειροτονὶας ποιῆσαι. ὡς δἐ τινες λέγουσιν, ότι δέκα μῆνας ἦν ὲνεργῶν τὰ τοῦ
πατριάρχου ὁ 'Άνθιμος Ο? ιο πιη. ·

Ο [= εετνη, ΙΙ)
1 μεταβαλὼν Ον" μεταδιθοὐσ ΟΕ 2 ἔανΐὥν 0' καὶ] 'Τὶ καὶ Ολ' με-Υὐλιιι

οῃς' ηιιιιῃ 5 μῃῳὁυ οηῃ σμικρὁν Οιιιιι· 8 τοῖς τοιοὐτοις] τοὐτοισ ΟΠΕ) ο ὐμασ 13 ιο ὐμῖν Β
το ὲιτηγγεἱλλειο Ο" τς ὲφηγὴσοιτο Οι· ὐωηγἠσατο Οι ὐφηγἠσαιτο Ι ιι; Θεοῦ οιιι. Ο"
τα πόιπασ ρὼμησ Πω" μὲν οιτι. Ι μετὰ θν Ώ μετὰ Θῦ ΟΜΛ μετὰ χῦ Οι οιιι. ΟΙΙ ιο μετα-
Βὲδωκε ΟΝΞΟ εο ὰπἐθωκε Ο” ὴμετἑραν Ο” Ἡ 'Τὶ-ι9] 'τῇ Ο" 23 Τε ων- ον
24 ὐπεδὶδοντο ΟΠΠ 26 γε ΟΙ δὲ Ὁ 28 κοιθόι-ΠΕΡ Ο* 30 αὐτὸν οτιι. Οὶῖ ἀνενθῦνϋϋσ 1
31 εφ' - κακοῦοηὥν οιιι. ΙΠ ὲὰλω κακοθοξῶν Ο° ηἠλω κακοδὀἔων ΟΝ* όγει Ο" 3!/32 ἀιηο·
πρεττοῦσ ὁσιότητοσ ΟΏ ἀγιὀτητοσ Ι 33 πρὸς _ Υνὼι-"ιν ΟΪ ἄν τἦσ τοιαὐτηο· γνὡνησ Ὁ
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διωρισμὲνοις δογματικεῖις τε καὶ κανονικὥς ποιἠσειεν, μήτε καθολικοῦ μὴτε ὶερἑως αὐτὸν
ἔχειν δνομα. τοὐτοις ὲπόμενος ὁ φιλόχριστος ημῶν βασιλεὺς, απιδων δὲ καὶ εὶς τας
ἐπιδεδομἑνας τῆι αὐτῶν γαληνότητι παρα διαφόρων εὐλαβὥν προσώπων δεὴσεις την
τε ῦμετἐραν μακαριότητα καὶ ημας σὐμπαντας εὶς ταυτόν ὲπὶ τοὐτωι συνελθεῖν, εῦ ποιὀὀν,
ὲδικαὶωαε. καὶ τοῖς εὐαγὲσι των αγἱων ἡμῶν πατἑρων ακολουθοῦντες κανόσι κλησεσἱ ε
τε ὶεραῖς αὐτόν προσηγόμεθα καὶ καιρὸν αὐτῶι μετανοἰας ἐνεδίδομεν καὶ αποκρυπτο-
μἑνωι καὶ τὴν ὶατρεἱαν απαγορεὐοντι καὶ κηρὐγματι δῆλα τα παρ” ἡμῶν ἔῦοὶοῦνεν-
ως δὲ τοὐτοις απασιν αὐτόν εὶς ὲπιστροῳην αγαγεῖν οὐκ ἱσχὐσαμεν, σαφῆ ταὐτην από-
δειξιν τῆς αὐτοῦ κακοδοξίας λαβόντες, ακολουθοῦντες δὲ καὶ τοῖς ὑπὸ τοῦ αγιωτατου καὶ
μακαριωτατου παπα καλως δεδοκιμασμἐνοις συνορὥμεν, εἰ τοῦτο ὑμῖν παρασταἱης ιο
καθαπαξ αὐτόν ως μέλος αχρηστον καὶ σεσηπὸς αποβληθῆναι τοῦ σώματος των αγὶων
τοῦ θεοῦ ὲκκλησιαῖιν καὶ τῆς Τραπε3ουντἱων ἑπισκοπῆς ἔξω γινόμενον καὶ πασης ὶερας
αλλοτριοὐμενον αξἱας καὶ ὲνεργεἰας καὶ κατα τὴν αὐτοῦ τοῦ αγιωτατου παπα ιμἦφον
τῆς τοῦ καθολικοῦ προοηγορἱας.

“Ο αγιὼτατος καὶ μακαριὼτατος οὶκουμενικὸς αρχιεπὶσκοττος καὶ πατριαρχης Μηνας ιι
εἶπεν· Τοῦ σωτῆ ρος ἡμῶν "Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ αληθινοῦ θεοῦ ῆμὥν δεδωκότος ὲξουσἰαν τοῖς
οὶκεἱοις ὶερεῦσιν ὲκτἱλλειν τε καὶ καταφυτεὐειν καθαιρεῖν τε καὶ οἰκοδομεῖν, ηῦχόμεθα τοῦ μὲν
οὶκοδομειν τε καὶ καταφντεὐειν απαντα ὴμῖν εῖναι καιρον, μηδὲνα δὲ τοῦ ὲκτἱλλειν τε καὶ κα-
θαιρεῖν. αλλα δεινὸν, ως ἔοικεν, ιἦ τῆς αληθεἱας παραβασις καὶ μεγὶστη τοῖς χρη ααμἑνοις
ὁδός προς απὡλειαν. ὲνεστι γαρ ακριβως σκοπουμἑνοις την Ἄνθἰμου προαἱρεσιν πολλοὺς 90
εὶς ταυτόν ὶερατικοὐς ὶδεῖν παραβαθὲντας θεσμοὐς. ὁ δὲ την προς τό θεῖον οὐ διατη ρησας
ομολογἱαν, αλλα καὶ της ἐκεῖθεν αναχωρὴσας ἑλπἱδος πως οὐ τῆς οὶκεὶας αντικρυς εῖναι δόξειε
Κσ”ῖῖιΥοΡ0Ξ ἀ“ῖΘῖΤἰα93 ταῦτηι τοιγαροῦν καὶ ημεῖς ὥσπερ τινα ὲλκους των ανιατων νομην
ἐ”πεὶΥὸ|-ὶενοι στῆσαι, εὶ τὴν τοῦ πεπονθότος μἑλους ἐκτομὴν ποιησαὶμεθα περιφρονοῦντες
“τὴν ἑνῖευθὲν σννβησῦμἑνην όδὐνην, πρὸς την παροῦσαν ἐλθεῖν ῆναγκὰσμεθα ψἦςνον,

ια· · - = · - - -βα θμυνοι μεν ταις εκ ταυτης ανιαις, τῶι δε κοινὥι τῆς καθολικῆς ὲκκλησἱας συμφἑροντι
ἹὉ ολαὶλῖῖὶ-Κυ νει-ὶονῖϋς ἦπερ ταῖς αὐτοῦ ὲκαστος ἡμῶν οἱκεἰαις συμπαθῦὶαὶἰ- ἐπειδὴ
Υὸφ δὶνιὶνόρων ὲπ' αὐτῶι μἐμινεων δογματικὥν τε καὶ κανονικὥν γενομένων ό μὲν τῆς
ὁσὶαῖ μνὴμῦῖ ΤΓΕΠΤΠΞ ΤἦΞ πρεσβυτἐρας 'Ρώμης "Αγαπητός μεταμελεἱας αὐτῶι καιρὸν
ἐνδιῦῦῦςι ἕως αν απαντα τα τοῖς αγὶοις πατρασι διωρισμἑνα ῳανεὶη δεξαμενος, οὐδὲ
ὶεῦἑωῖ οὐδὲ καθυλικοῦ προσηγορἱαν αὐτὸν ἔχειν συνεχωρει, ημεῖς δὲ (καὶ γαρ περὶ των
αὐῖῖὥν ἐ'κ`οΧλΟϋὶ-ιὲνοϋἐ περιοραν οὐκ ἐνἢν τα λεγὁμενα) την ἱερεῦσι πρἐπουσαν ἐπὶ τοῖς
τοιοὐτοις ὁδον μετιόντες κανονικαῖς αὐτόν ὲπηγόμεθα κλὴσεσιν ανακωχας τε παρειχόμεθα
'ΠΡΟΣ Ι-ὶΕΤαΥνωσιν Και Τὸ δὴ πέρας, οὐδὲ των εὶθισμἐνων απειχόμεθα προγραμματων.
δ δὲ τοσουτον απὲδει τῆς ἐπὶ τό κρεῖττον μεταβολῆς η τῆς των προσηγγελμὲνων απο-
λογἰας, ὡς μηδὲ παραγενὲοθαι καθαπαξ μηδὲ αὐτὸ γοῦν την παρ' ὴμῖν ἐξἑτααιν ὐπο-
στηναι (καὶ γαρ ἦν, ως ὶἑοικεν, αὐτῶι κατήγορος ἡ συνεἱδησις καὶ το τοῖς ἑγκεκληκόσιν
υποχωρειν καθαραν εῖσῆγε τοῖς πταίσμασι συγκαταθεσιν ιρυχἠ τε πλημμελεῖν εὶθισμὲνη

Εδ

30

ΒΕ

Ο [= ειοτνῖ, ΙΠ
Ξ¦2 ἔχειν αὐῖὸν Ο* 2 ἑφεπόμενοσ Ο" 3 αὐτοῦ Π 6 προσηγοὐμεθα Οῖὶ ἐνεδιδόαμεν ΟΕ

ςι καὶε οπι. Ώ ιο καὶ ὑμῖν Ι3 ὴμῖν Οι' ι:ι: οὐδὲ καθαπαη Ο” οὐ μόνον καθαπαξ ΟΠ
Η ἑκκλῖισὶων 'ῖϋυ Θ” 1 γενὁνενον ΙἘ1 καὶ] αλλα καὶ ΟΤΙ 13 απηλλοτριωμἐνον 13
αλλολρὶωθῆυαὶ Οη ῖ5 ἰννςτ- ψἢφοσ μηνα κατα ανθἱμον Οεἰι 16 ἡμῶν οτιι. Ι 17 καθαιρεῖνῖ
καὶ θαρειν Ολ' Ιδ τε οιτι. Οῖ οο την τοῦ Ώ 21 αὐτόν Οε ἰδεῖν ὶερατικοὐς Ξ παρα-
βόιιιτασ Ι 22 ῦὀξει Β 23 ταὐτην ΟΤΑ 24 την οιτι. Οι' τι-οιησόμεθα ΟΤΙ 25 τηο· --

ἐν ®8' στνσκι-ὶβῦσοὶ-ὶ ῦσ Ο *··"ὶ·'ὶἹσ Ο Β 27 ῦμὥν Οῖ ἐπειδὴ Οἱ)/Χ καὶ Ι 28 ής οπιι Ον 29 μνήμης
γενόμενος Ϊ- 30 ἄν Φιν. Ον 32 οὐκ ὲνην περιοραν Ι 33 ἐπειγόμεθα Οι" παρεχόμεθα ΟΤΙ
35 ἔδει Οι: 36 αὐτό ΟΙ αὐτὴν Ι) ημῶν Οι” 37 αὐτὥ κατὴγοροσ ὡο ἐοικεν Οωῖ' αὐτὴ Οῖ
38 τοῦ πταὶαματοσ ΟΠΑ τε γαρ Ον οοιτ. γαρ Π
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δὐσκολος εὶς μετανοιαν, καν ότι μαλιστα πολλα εἴη τα πρός ταὐτην ανθὲλκοντα), όθεν
ἐπιδακρὐσαντες τῆι αμεταμελήτωι τῆς αὐτοῦ προαιρἐσεως απειθείαι καὶ τῆι καταλαβοὐσηι
τὴν ἐκείνου ψυχὴν ὲπιστενα3οντες πλανηι, επόμενοι τῆι τοῦ μεγαλου θεοῦ καὶ σωτῆρος
ὴμων παναγίαι ῳωνὴι διδασκοὐσηι μηδὲ των οὶκείων φείδεσθαι μελων, εἴ τινος ὴμῖν Μι 5, ερ
σκανδαλου παραίτιο: γίνοιτο, αλλα καὶ τὴν τοὐτων ἑκτομὴν ποιεῖσθαι παρεγγυωαηι Ι. ν με
πρός τὴν τοῦ παντὸς ακεραιότητα σώματος, αποβλὲποντες δὲ καὶ πρὸς τα παραοταντα ε
πρωην Ἄγαπητωι τωι τὴς αγίας μνήμης πόιπαι τῆς πρεσβυτὲρας ὶίίὶωμης καὶ ως οὐδὲ
καιρὸν λαβὼν μετανοίας είλετο τῆς καλλίονος γνωμης γενόμενος τοὐς ὐπ' αὐτοῦ σκαν-
δαλισθὲντας πληροῳορήσαι καὶ μὴν καὶ πρός τα νῦν παρα τῆς συνοὐσης ὴμῖν αγίας
κεκριμενα συνόδου, καὶ τῆς Τραπεςουντίων τόν αὐτόν 'Άνθιμου ὶερωσὐνης ὲξω καθεσταναι ιιι
συνορωμεν πασης τε ὲτἐρας αὐτὸν ὶερατικῆς προσηγορἱας τε αμα καὶ αξίας καὶ ἐνεργείας
αλλότριον εἶναι τοῦ λοιποῦ καὶ όλως τοῦ ἐν όρθοδόξοις αριθμεῖσθαι ιμηφιςόμεθα, οὐδὲ
τἦς αὐτῆς Τραπεἔουντίων ἔτι καθαπαξ οὐδὲ τὴς βασιλὶδος ταὐτης ἐπιβῆναι δυναμενον
πόλεως.

Καὶ μετα τό αναστῆναι τὴν αγίαν οὐνοδον οὶ ἐκ τῆς Ἄνατολῆς, καὶ τινὲς δὲ των ιε
αλλων επισκόπων καὶ οί μοναχοί καὶ ό κλῆρος ἐβόησαν· Πολλα τα ωη τοῦ βασιλεως,
πολλα τα ἔτη τοῦ πατριαρχου, ί-ίἐτρον καὶ Ζωόραν καὶ Σεβῆρον αρτι αναθεματισον.
τοὐς ἐχθροὺς τοῦ θεοῦ αρτι αναθεματισον. όρθόδοξον βασιλεα ὲχων τίνα φοβῆσαι;
τοὐς παραβαπτιστας ἔξω βαλε.

Καὶ ἐπιδιδόντων των μοναχων 'ὶεροσολὐμων χαρτην απαντες ἐβόησαν· Πολλα εν
τα ἔτη τοῦ πατριαρχου, τόν λίβελλον των μοναχων αρτι δἐξαι. ό λίβελλος αρτι
αναγνωσθήτω. τοὐς κατ, οίκον βαπτίςοντας ἐξω βαλε. τό σπήλαιον τοῦ Ζωόρα
αρτι στρἐψον. πολλα τα ῖἑτη τοῦ πατριαρχου, τόν παραβαπτιστὴν αρτι αναθεμα-
τισον. τοῦ Χριστιανοῦ βασιλεως πολλα τα ὲτη, όρθοδόξου βασιλεως πολλα τα Μ ν111 ος-ο
ἔτη, τα- οπήλαια των αῖρετικων αρτι καωσι. πολλα τα ὲτη τοῦ πατριαρχου, τα εε
μοναστήρια Πέτρου αρτι στρἑιμον. νικαι ὴ πίστις τοῦ βασιλεως· όρθόδοξος βασι-
λεὐει· τίνα φοβῆσαι; Πὲτρος μοναστήρια δια τί ἔχει; παντας τοὐς αίρετικοὐς ἐκεῖ ἔχει.
Σεβῆρον καὶ ὶ-ίἐτρον καὶ Ζωόραν αρτι αναθεματισον. ή τριας τοὐς τρεῖς αναθεμα-
τίςει. αναθεμα Σεβήρωι καὶ ίἶὲτρωι καὶ Ζωόραι. Σεβήρον τὸν Μανιχαῖον αρτι
αναθεμα-ι-ισον. πολλὰ τα ετη τον πατριαρχονι τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Χριστοῦ αντι κι
αναθεματισον, τοὐς αὶρετικοὐς αρτι αναθεματισον. τοὐς αναθεματισθἑντας αρτι ανα-
θεματισον, νικαι ή πίστις των Χριστιανων.

“Ο αγιωτατος αρχιεπίσκοπος είπε· Νομἱςομεν μηδὲ τὴν ὐμετἑραν αγαπην αγνοεῖν
τὴν προαίρεσιν καὶ τὸν Ξῆλον τοῦ εὐσεβοῦς καὶ θεοφυλακτου ὴμων βασιλεως, όν ἐπὶ
τῆι όρθοδόξωι ὴμων ἔχει πίστει, καὶ προσήκει μηδὲν των ἐν τῆι αγιωτατηι ἐκκλησἱαι αν
κινουμενων παρα γνωμην αὐτοῦ καὶ κἑλευσιν γενεσθαι. παρακαλοῦμεν τοίνυν τὴν

Ο [= αοι·ν], ΙΟ
1 εὶσ Οθ αὐτὴν Ον καθὲλκοντα ΟΙ 3 ἐπιοτεναξαντεσ Ι η ὴμων οιιι. Οι'

ωωνῆ τῆ Π φείσεσθαι Οί' φείσαοθαὶ 1 5 γίνοιντο Οῦ παρεγγμὼση Ον παρεγγυοὐση 1
τναρεγγυωσησ ΟΝΕ παρεγγυοὐσησ Ον 7 οὐδἑνα Ο" το καὶ οι·ιι, 1) ιτ συγχω-
ροῦμεν ΟΦ τε αμα οτιι. Ι τε οιιι. Ι) 15 ανατολησ Π) ανατολικῆα Ο 16 οὶ
κληρικοί ΟΦΛ 17 καὶ σεβἦρον καὶ 3ωωραν Ι σευῆρον Οκ νι: εοὶοὲ, Ολ' ιθ τοὐς _ ανα-
θει-ὶατισον οιιι. ΕΝΒΛ ετι Οι' τίνα ΙΒ τί Ο Φϋβῆ Β 21 ΕΤ' Ο* 22 ἀιὶαιςνωσθἦ 0” ί
23 αρτι οτρἐψον ΟΙ ανατρεψον Ώ 23--25 τόν _ πατριαρχου Οιιι. ] 24. όρθοδόξου -- ετη
οιτι. Οὶὶῖνἶ) 25 καῦοον Π 26 αρτι στρἑψον ΟΛ καταοτρεψον Β αρτι οτρἑψοπ τόν παραβαιττιστὴν
αρτι αναθεμόιτιοον Ἑ 26-28 νικαι -αναθεματισον οτιιι Ϊ 27 φοβὴ ΟΤΙ) μοναόπήριον Οὶὶ ·
ἐκεῖ οιτι. Ο", οοιτι Ον 3ο αιιαιἰιειιιπίέετι ὶιένει! ιίίαεε Ο}ιι·Ξεὶέπνοι·ιιιιι Λ 3ο-31: πολλα _ ἀνα-
θεματισονλ οπι. ΟΜἙ) 3: τοὐς αὶρετικοὐς _ αναθεματισον οιιι. Ι 35 πίστει ἔχει Οῖ ςῦ γίνεσθαι 1
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ὐμετἐραν αγαπην ἐπὶ τοῦ παρόντος ὴσυχασαι, ωστε καιρὸν ὴμας λαβεῖν ανενεγκεῖν
είς τας εὐσεβεῖς αὐτοῦ ακοας τα παρ' ὐμων ἐκβοηθὲντα. ὴμεῖς γαρ, ως καὶ ὴ ὐμων
ἐπίσταται αγαπη, τωι αποστολικωι θρόνωι ὲξακολουθοῦμἐν τε καὶ πειθόμεθα καὶ τοὐς
κοινωνικοὐς αὐτοῦ κοινωνικοὐς ἔχομεν καὶ τοὐς ὐπ' αὐτοῦ κατακριθἑντας καὶ ὴμεῖς κατα-
κρίνομεν. 6

Ύπογραφαί

181 ι Μήνας ἐλἑει θεοῦ επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως “Ρώμης ῦῖῖεσημη·
ναμην: _ . ,

Εν εε 2 'Υπατιος ὲλεειθεοῦ επίσκοπος τής Ἑφεσίων μητροπόλεως τῆς 'Ασιανων ἐπαρχίας
ὁρίσας ὐπεσημηναμην: _ ιν

ς Κωνσταντῖνος ὲλὲει θεοῦ ἐπίσκοπος τὴς κατα 'Ηρακλειαν τὴν φιλόχριστον
μητρόπολιν τῆς Εὐρωπαίων επαρχίας αγίας τοῦ θεοῦ καθολικῆς καὶ αποστο-
λικῆς εκκλησίας όρίσας ὐπεσημηναμην: -

.ι ίἔὐσὲβιος ὲλὲει θεοῦ επίσκοπος τὴς κατα Κὐ3ικον αγιωτατης εκκλησίας της
Ἑλλησποντίων επαρχίας όρίσας ὐπεσημηναμην: -¬- κι

5 Θαλασσιος ἐλέει θεοῦ επίσκοπος τῆς λαμπρδις Νικομηδὲων μητροπόλεως τῆς
Βιθυνων ὲπαρχίας όρίσας ὐπεσημηναμην: -

6 ιεοο ελεικνε ιεειεοοε' ελιςοτλε ιεοοεεειλιε ολκνειπλιε ο11ιιιι¬ιι1·1οι¬1εινι ειὶιιιιοτλιε
ινεοοιιολτιοιςιε ελτιιιε κοετκι ινιελιε Αολνιετι οιε. ειεκεοιιλ Αιιιτι-ιιινιι τιωειεενμτιι
ηνοιςολιιι ιεειεοοει ειεονειςε ιν οινικιμνε ενοεοκινει: _ εν

7 ιεοο ιενινιιλιιινε ιει>1ει:ο1>' ελιςοτλιε ιεοοειεειλιε ιεοιλκιειςειε οετικιτιοιςιεινι ελποτλε
καὶ τα λοιπα ὁμοίως δια 'Ρωμαικων γραμματων: -

Β εοο Αετειὶινε ιενιεοοε' ελκοτλιε ιεεοιιεειλιε ελεεκκιτλκλε οιενιιςιτιοιςιεινι
λοιπα ὁμοίως: -

Ο- Έ. οιΩυπ

Χ8. τίΩ.

ν εεο ιινετιονε εειεεοε' ελκοτλε εοοεεειλιε νεειιιμικλιε οιενιιτιτιοκιειιι ελποτκιε καὶ εε
τα λοιπα ὁμοίως: -

ιο ιιν ιςοινιιιςιε οονιιιιι ιιτεεν οιικιετι 1.ιεο ιεειεεοε” ιεοοειεειλιε 1¬ιο1.ΑΝΑιε: ιαιειπιςιτιοιτκιιι
καὶ τα λοιπα ὁμοίως: -

11 τιιιεοειὶλκεε οιλοοιι' ειιιιιοτιιε. εοοεεειλε ιιοιιιιικλε οενιιιιτιοκιεινι καὶ τα λοιπα
ὁμοίως: _ αι

τε εεελεινε οιλοοκ' ελιςοτιιιε ιεοόεεειλε ιιοιιιλιτιιιιε οιειπκιτιοιιειιι καὶ τα λοιπα
ὁμοίως: -

13 Ἄναστασιος ἐλέει θεοῦ ὲπίσκοπος τής Νικαὲων μητροπόλεως τής Βιθυνων
ἐπαρχίας δια τὴς αναγνωσεως τοῖς πεπραγμἐνοις ἐπιστας οὐμψηφος γενό-
μενος πασι τοῖς ὁρισθεῖσιν ὐπεσημηναμην: -- εε

Ο ίειε. 1 (ιιεαιιε ειιἐί 13), νῖ, Ι [ιιεηιιο εια 1ς], ζΟ [ιιεαιιο κα 6]
2 αὐτοῦ οπι. Ι τι κανωνικοὐσ ΟΜΕ) κοινωνοὐσ ΟΜΕ 6 οιί ὐπογραφαί Ο οοι. 1

7 ὲλἑω Οοῖῖ νὲασ ρὼμησ Ολ 7/δ ὐπὲγραψα Οκ/\ 9 ὲλὲω ΟΒΙ 11 ἐλἑω Οθῖ 12 των Έ
εὐρωπἑων ΟΩ 12/13 αγίας _ ὲκκλησίας οιιι. ΟΠ 13 ὐπἐγραιμα Ον 1ιι_ρ. 186,25] καὶ
οί λοιποί όμοίωα Οῖῖ 1.4, ἐλέει θεοῦ οιιι. Οκ τις/15 τῆσ _ ὲπαρχίασ Ο" κυςίκου Οειλ
χ6_ς7 οπι. ΟΒΛ ιδ--32 καὶ μετα ταῦτα ὐπἐγραιμαν οί ρωμαῖοι ρωμαιστὶ σαβῖνοσ ἐπίοκοποσ ἐπιφόινιοσ
ἐπίσκοποσ αοτἐριοσ ὲπίσκοποο ρουοτὶκιοο· επίσκοπος νόμινε δόνινε ἐιτίσκοποσ [ὲπίσκοποι Ον] καὶ διακονοι
στἐοανοσ καὶ πελαγιοο· παντεσ ρωμαῖοι καὶ μετα ταῦτα ὐπἐγραιναν ὲλληνιστί Οι" 18 ἐοοκι Ο”
εαμςῃς ΟΕ οακγείωιιε ΟΘ 18. 25. 27. 29. 31 δειειινιτιόινε ΟΕ 19/20 ςιιοιιιἱιιινι Τιτηϋνειιιιείτιἰ Λ
10 ιενιεεονι Οθ εεηιιειιαν Λ 21. 23. 25 ἑοόις Οθ 21 .ὶῖεεισίαιιαε Λ 27 1.ὲοΝ1ς Οθ
το ειιεοειὶαπεε ΟΕ εοοιοταε Οκ 33 ὲλἑω Ολ
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τε, Αὐξὲντιος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος τῆς Σεβαστηνων δια τἦς αναγνωσεως τοῖς
πεπραγμὲνοις ὲπιστας σὐμιμηφος γενόμενος πᾶσι τοῖς όρισθεῖσιν ὐπεσημη-
ναμην: -

τς Θεόδουλος ἐλὲει θεοῦ ἐπίσκοπος τὴς 'ίκονιἐων μητροπόλεως δια τῆς ανα- Μ ν111 971
· γνωσεως τοῖς πεπραγμὲνοις ἑπιοτας σὐμιμηφος γενόμενος ἐν πᾶσι τοῖς όρι- 6

σθεῖσιν ῦπεσημηναμην: _
16 Θεαγὲνης ἐλὲει θεοῦ ὲπίσκοπος τὴς Συναδὲων μητροπόλεως ὁρίσας ὐπεσημη-

ναμην: -_
ις ίἔὶακχος ἐλὲει θεοῦ ὲπίσκοπος τῆς Ἄντιοχὲων λαμπρδις μητροπόλεως τής Πισιδων

ἐπαρχίας ὁρίσας ὐπεσημηναμην: -- ιο
18 Μαμας ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος τὴς Μελιτηνων αγιωτατης ὲκκλησίας αναγνοὐς

παντα τα πεπραγμένα καὶ αὐμιμηφος γενόμενος ἐπὶ πασιν ὐπεσημηναμην: _
ιν ὶίλαριανός ἐλὲει θεοῦ ὲπίσκοπος τής Περγοιίων ι-ὶῖ'ι'ῖΡΘ'ῦ`ὀλΕω9 ἄΥΙωτὰτ°ης ἔκ-

κλησίας όρίσας ὐπεσημηναμην: _
εο Βοσπόριος ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος τής Νεοκαισαρἐων μητροπόλεως ὁρίσας ιει

ὐπεσημηναμην: _
ει Παῦλος ἐλὲει θεοῦ ἐπίσκοπος τὴς κατὰ Τὐανα 'ῖ'ὶὶ§ μ'Π'ῖρΘ'ῖι'ὀλεω5 ὰΥιωΤἀ°ΤΠΞ

τοῦ θεοῦ εκκλησίας ὁρίσας ὐπεσημηναμην: _
εε Κόνων ἐλέει θεοῦ επίσκοπος τῆς Σιδητων μητροπόλεως δια τῆς αναγνὼσεως

τοῖς πεπραγμὲνοις ὲπιστας όρίσας ὐπεσημηναμην: _ εν
ες Ἄκακιος ἐλὲει θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς Πισινουντίων ὴ γοῦν τής 'ίουστινιανου

πολιτων μητροπόλεως ὁρίσας ὐπεαημηναι-μιν: τς
αι Προκόπιος ἐλὲει θεοῦ ὲπίσκοπος τῆς Γαγγρηνων μητροπόλεως δια τῆς ανα-

γνωσεως τοῖς πεπραγμὲνοις ἐπιστας σὐμψηφος γενόμενος ὲν πασι τοῖς όρισθεῖσιν
ῦπεσημηναμην: _ εε
Πετρος ἐλὲει θεοῦ ὲπίσκοπος 'ῖηῖ ίίονσλὶνὶανονπολὶλὥν (ί-ὶὶι”ί”Ρ®›'ίῖὁλεω9 Τηῖ
δευτέρας Καππαδοκων ἐπαρχίας ὁρί0°ΘίΞ θῖῖεσῖιὶ-ὶῖινἀί-ίῖὶυὶ ττ

αι Μαρκος ἐλὲει θεοῦ ἐπίσκοπος τῆς 'Απαμὲων μητροπόλεως τὴς Βιθυνων ὲπαρχίας
ὁρίσας ῦπεσημηναμην: _

εε- "Ηδιστος ἐλέει θεοῦ επίσκοπος τῆς κατα Κίον τὴν μητρὁπολιυ αγιωτατηςιιιι
εκκλησίας ὁρίσας ῦπεσημηναμην: _

ε8 'Υακινθος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος τῆς Μιλησίων μητροπόλεως δια τῆς αναγνὼσεως
τοῖς πεπραγμὲνοις ἐπιστας σὐμιμηῳος γενόμενος ἐν πασι τοῖς ὁρισθεῖσιν
ὐπεσημηναμην: _

εο 'Ιωαννης ἐλὲει θεοῦ ὲπίσκοπος Βοσπόρου ὁρίσας ὐπεσημηναμην: _ νε
3ο Θαλασσιος ὲλἐει θεοῦ ὲπίσκοπος τής Βηρυτίων ῳιλοχρίστου μητροπόλεωὲ

ὁρίσας ὐπεσημηναμην: _

Ο Ε= εαν]
1 ὲλὲω Ον 1_3 τοῖς _ ὐπεσημηναμην Ο" καὶ τα λοιπα Ον ιι Ιιίιιο ίιιεὶο ἐλὲει θεοῦ

εεπιρει· οιιι. Ο°|\ 4_6 δια _ όρισθεῖσιν οιτι. ΟΩΛ 7 ὴσ_ μῖὶ“ῖ9Φ°ῖῖὐλεωσ Ο" συναδων Ο”/ι1 · οειο τησ _ μιιτροπόλεωσ Ο" αντιοχείασ Ο°^ πισσιδων Ο" Η “ῖῖισ _ ἑκκλίισὶασ Ο" μελίΐῖινῖισ
/12 αν νοὐσ _ πασιν Ο" όρίαοισ Οθ/Χ Ι3/Ξ4 'ῖησ -_ ἐκκλὶὶσίασ Ο" Ἱίἐθγίὶσ ο”Λ 15 Τῆσ _““11 αγ

όρίαασ Ο" νεοκαισαρείασ Οὐ/Χ 17/18 τῆσι _ ὲκκλησίασ Ο" τυανων ΟΦΛ 19/20 Πὶσ' _
” ' ιιν 'επιστασ Οια σιθησ ΟεΛ το πισιδητῶν Οι 21/22 τιινί _ μητροπολεωσ Ο πισσινονν-

των ΟΘΛ 23 τῆσ _ μητροπόλεωσ Ο” γόιγγρασ Ο®^ 23/24 δια _ όρισθεῖσιν Ο" όρίαασ Ο®^
εο τῆς _ μητροπόλεως] ὶουοτινιανουπόλεωσ Οελ μηΐροπὀλεως Ρ. 115ι 8 πόλεωσ Ο" 28 την' _

1 ιι λ ι ονὲπαρχίασ Ο" απαμείασ Οε 3ο/31 τῆσ _ ἐκκλησίασ Ον' κίου Ο οιπ. Λ 32 με ηο· ων
μιλησσίων Ο” 32/33 δια _- ὁρισθεῖσιν ο1ιι. Ο°^ 35 ὑῖὶ”ἐΥΡθΨα 0” 36 τἦϋ' _ ι-ίῖι“ῖΡ®·
πόλεωσ Ο" βηρυτοῦ ΟΒΛ

εε

ι. Γ·
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Μέγας ἐλὲει θεοῦ ἐπἱσκοπος ·τῆς Βεροαἱων φιλοχρἱατου πολεως Τοῦ πρώτον
Σῦρων ἔθνους ὁρἱαας ῦπἐγραψα: _
ῦπογραφαὶ δια Συριακὥν γραμματων: _
Χριστοφορος ἐλὲει θεοῦ ἑπἰσκοπος Πορφνρεἑἶονος ἐπαρχἱας Φοινἰκης παραλου
ὁρίσας ῦπἐγραψα: _ 3
Αἰθἐριος ἐλὲει θεοῦ ἐπἰσκοπος Τῆς Μαριαμμιτὥν ῳιλοχρὶσ·-του πολεως Τῆς δευτέρας
Σῦρων ἐτταρχἰας ὁρἱσας ῦπἑγραψα: -
Δομεατανὸς ἐλὲει θεοῦ'ἐ·ττἱακο·ττος Τοῦ ἔθυοῦς τῶν Ζικχὥν ὁρἱσας ῦπἐγραψα: _
Εῦοἐβιος ἐλὲει θεοῦ ἐπἱσκοττος Παλαιᾶς πολεως ὰγἰας τοῦ θεοῦ ἑκκληαίας ὁρίσας
ῦττἐγραῳα: _ 10
Ἄναο·τὰο·1ος ἐλὲει θεοῦ ἐπἱακοπος τῆς κατὰ 'ἰωιἀβην Τὴν νἦσον ὰΥιω”Γὰ”Γ'ΠΞ
ςτοῦ θεοῦ ἑκκληαἱας Τῆς ·τρἰ·ι·ῆς Παλαιοτιυῶν ἐπαρχἱας ὁρἱοας ῦπἑγραψα: _
Δὀμνος ἐλὲει θεοῦ ἕπτἰσκοπος τῆς Μαξιμιαυοῦπὀλεως Παλαιστίνης θεατὲρας
ὁρἰαας θπἑγραωα: -
Ἄρχἐλαος ἐλὲει θεοῦ ὲττἱακοπος γῆς Κωρυκεωτὥν πολεως ὁρίσας ῦπἐγραψα: _ Η
Ἱωὰνυης ἐλὲει θεοῦ ἐπἱοκοπος Ζωορων ·τῆς τρίτης Τιαλαιοαινὥν ἑ·παρχἰα9
ὁρἰσας ῦιτἐγραψα: _
Ἄλἑξανδρος ἐλὲει θεοῦ ἐπἱοκοττος τῆς Βαρκοῦσηνὥν ῆ·τοι 'ἱοῦαππυιανουπολιτὥν
πολεως ὁρίσας ῦπὲγραψα: _
Πελὰγιος ἐλὲει θεοῦ ἐπἱσκοπος Τῆς Ϊἶαρνασἑων πολεως ὁρίσας ῦπἐγραψα: _ εο
ΕὐΥἐ^-"ΟΕ χὁτριτι θεοῦ ἐπίοκοπος τῆς κατα Τἱον αγίας Τοῦ θεοῦ ἑκκληοἰας ὁρἰαας
ῦπἑγραψα: _
Εῦοααθιος ἐλέει θεοῦ ὲπἱσκοπος Τῆς Τιβεριουπολιτὥυ πολεως ὁρίσας ῦπἑγρακμα: _
Έπιφὰνιος ἐλὲει θεοῦ ἐπἱσκοπτος τῆς κατὰ Ύἱρακλειαν ἀγἱας τοῦ θεοῦ ἐκκληαἱας
ὁρίσας ῦπἑγραιμα: _ εε
Ἄβραμιος ἐλὲει θεοῦ ἑπἰοπςοπος Τῆς κατὰ Κρατἱαν ὰγίαε Τοϋ θεοῦ ἐκκλιισἰαΞ
ὁρἰοας ῦπὲγραῳα; _
ΠΨἹἈΟΞ ἐλὲει θεοῦ ἐπἱοκοπος πολεως Στεκτορἱοῦ ὁρίσας ῦπἑγραψυϋ _
Άσ”ΐὲ9ὶΘ9 χὰριτι θεοῦ ἐπἱσκοπος τῆς κατα ”Αμαα·τριν ὰγιωΐἀΐηῖ ἐκΚλΤισἱα5
ὁρἱαας ῦπἑγραῳα: _ ευ
'Ιωαννης ἐλὲει θεοῦ ἑπἰοπςοπος τῆς κατὰ Καιοαρεκκν ὰγἰα5 Τοῦ θεοῦ ἑκκλησἰαῖ
ὁρἰαας ῦπἑγραῳα: _
"Ανδρέας ἐλὲει θεοῦ ἐπἰακοπος ·τῆς Πελτηνὥν πολεως ὰγἰαε Τϋϋ θεοῦ ὲκκλΠσἰαΞ
ορισας υπεγραῳα; _
Λεὀνἴιοι ἐλὲει θεοῦ ἐπἱοκοπος τῆς κατα Ἐλενοὐττολιν αγίας Τοῦ θεοῦ ἐκκληαἰας 85
ὁρίσας ὑπὲγραψαη _

Ο [= ειον]
1 'Γησ _ 'πὁλεωσ Ο" βεροίασ ΟΘΛ βερροιαἰων Ον 2 ὑπεαημηνἀμην Ο" 3 συρικὥν Ο".„ ονανρὶαςοκων Ο 4 παραλἰου ΟΦ οππ. Λ ϋῇα· ·τῆαΙ _ ἐπαρχἰαο· Ο" μαριαμμησ Οη ΞΙ:Γ‹ιι·ἐα±±ε±ι€±ω Λ

6 μαρταμντῶν Ο" 8 -τοῦ _ Ζικ °° Ονχων 3ηκχἰαα ΟΩΛ 9 ὰγἰας -_ ἐκκλησἔϋε ΟΤΠ- Ο®^ Ι Ξ/ΤΖ ὴῦ' -
ουνἑπαρχἰαα ὶωταβησ ΟΠΑ 12 ·παλα1σΤῆυὥν Ον 13 ·±-ισ _ δεν-τἑρασ Ο” μαξιμιανοῦπὀλεωσ ΟΒΛ

ῖΰ θεοη 0”-1> Οπ Τηϋ' _ 'πὁλεωσ Ο" κωρῦκοῦ Οηλ 16 -τῆσ 3ωὀρων τῆσ Ο" 'Γῆ§····ἐ”Π”αΡΧίϋ§ ΟΙΤΙ. 00/Χ
τ8γ°:9 τῆς _ πολεως Ο" βαρκοὑοωυ ΘΕΑ οο τῆς _ πολεως] παρυαοοῦ ΟΩΛ Τἱαρυαοἑων Ρ. :ι ±Β 4

Ἡ· Τταρνασὥν Ο" Ἡ Χϋ Ο” Τίχην θα ὰγίας _- θεοῦ οτο. ΟΩΛ 23 ·ι·ῆς_·ττὁλεως] βερωυπὸλεωα Οη/\
τιβεριουτὥν πὁλεωσ ΟΝ 24 τῆσ _ ὲκκλησἰασ Ο" ὴρακλεἰαο· ποντικῆσ ΟΕΛ 26 ὰβραὰμιοϋ' Ο°^
ςτῆα _- ὲκκλησἰαο ΟΜ κρα-τἱαα ΟΒΛ 28 πολεως οττι. Οῃ· -τεκ-τορἰοῦ Ον 29 χὰρι-τι θεοῦ οτρ. ΟΕ/Χ
ὀ”Υ|ωΤὰ”ΐΤιἔ ΟΠἹ· ΟΒΛ 31 'Γἦσ _ ἐκκληαίαο Ο" κατσαρεἱασ ΟΕ/Χ 33 αγίας _ ὲκκληοἰας οπι. ΟΕ/Χ
33 ·ι·ῆο· _ ἑκκληϋἶαϋ' Ο" ἑλενουττολεωσ ΟΩΛ
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5: "Ανδρεας ἐλέει θεοῦ επίσκοπος Τῆς ΠαυιΤὀ5ν ῆΤοι ΘεοδοσιονΤΤολιΤὥν ὁρίσας
ῦπἐγραψα: _

52 ἙΤΤιΤῦγχανος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος Τῆς καΤὰ Γἑρμην ὰγιωΤαΤης εκκλησίας
ὁρίσας ὑπἑγραψα: _

53 Θεόδωρος ἐλέει θεοῦ ἑΤτίσκοΤΤος Τῆς Γορθηνὥν Ττὀλεως ὁρίσας ῦπἑγραψα: _
ςε 'ίωαννης ἐλὲει θεοῦ ἑπἰσκοπος Τῆς Ί-ραιανουΤτολιΤὥν Φρυγἰας Ϊἶακατιανῆς

ὁρίσας ῦπἐγραφα: _
ες Κυριακὸς ἐλαχιοΤος επίσκοπος Τῆς ΘεοθοαιοῦΤΤολιΤὥν ὰγίας Τοῦ θεοῦ καθολικῆς

καὶ ὰΤτοοΤολικῆς εκκλησίας ὁρίσας ῦπἑγραψα: _
_ς6 Θεοδὼρπος ἐλέει θεοῦ επίσκοπος Τῆς Ἄλινδὲων Ττόλεως ὁρίσας ῦπἑγραιμα: _
ες Μοπθίας ελἐει θεοῦ επίσκοπος Τῆς Κυμαίων πόλεως ὁρίσας ὑπἐγραιμα: _
58 Φλαβιανὸς ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος Τῆς ἐν ΚοΤὲνοις ὰγιωΤὰΤης εκκλησίας ὁρίσας

ῦπἐγραφα: _
ες Θεόδωρος ἐλέει θεοῦ ἑΤτίοΤςο·πος Τῆς Μιρηνὥν Ττὀλεως ὁρίσας ῦπἑγραψα: _
6ο Μακεδονιος ἐλὲει θεοῦ ἐπίοκσπος Βρἑηον ὁρίσας ῦπἑγραψα: _
6: Μάρκελλος ἐλέει θεοῦ επίσκοπος Τῆς ἌνεαΤὀ”:ν πόλεως επαρχίας Τῆς 'Ασίας

'ὁια Τῆς ἀναγνὼοεως Τοῖς πεπραγμὲνοις ἑ·πισΤὸ‹ς σὐμιμηφος γενόμενος ἐν Ττασι
Τοῖς ὁρισθεῖσιν ῦπὲγραιμα: _

6ε ΙἹἐΤρος ἐλέει θεοῦ επίσκοπος Τῆς Ἄμβλασἐων Ττὸλεως διὰ Τῆς ἀναγνὡοεως Τοῖς
πεπραγμὲνοις ἐ·ιΤισΤὰς σὐμῳηφος γενόμενος ἐν πᾶσι Τοῖς ὁρισθεῖσιν ῦπεγραψα: _

63 'ίωότννης ἐλὲει θεοῦ ἐπίσκοπος Τῆς καΤὰ Μιδὰειον όεγιωΤότΤης εκκλησίας ὁρίσας
ὑπεγραφα: _

64. ΜαρΤῦριος ἐλὲει θεοῦ ἑΤτίσκο·ιΤος Τῆς ΒαραΤἐων πόλεως Τῆς Λῦκαὀνων ἑπαρχἰας
διὰ Τῆς ἀναγνὡσεως ῦῦἐγραψα: _

65 ἶίανΤολἑων ἑΤΤίσκοΤτος Τῆς ”ίουλιουΤτὀλεως διὰ Τῆς ἀναγνὡσεως ῦπἐγραῳα: _
66 Ζὼοιμος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος Τῆς 'ΑνΤανδρἑων πόλεως Τῆς Ἄαιανὥν ἑπαρχἰας

διὰ Τῆς ὰναγνὼσεως Τοῖς Ττεπραγμἑνθιῖ ἐπίσΐὰῖ ΟὉΗΨΠΦΘΞ Υενὀί-[ενος ἐν Ττἕκαι
Τοῖς ὁρισθεῖαιν ῦπἐγραψα: _

67 Κῦριακὸς ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος Τῆς Σοφηυἦ5 ἐ'Π'αΡΧία§ ὁβίσαἱ ὑ”πἐΥ9ΘιΨαἱ _
σε Διονύσιος ελὲει Θεοῦ επίσκοπος (Τῆς Εὐκαρπἐων) πόλεως δια Τῆς ἀναγνὼσεως Ι. ν 97

Τοῖς πεπραγμὲνοις ἑ·πισΤὰς σύμψ°ηΦΟΞ Υενὀμενοῖ ὐ'ΤΐἐΥΡαΨαι ·Τ
ῦπογραφαὶ διὰ Συριακὥν γραμμότπον

69 Λῦκῖνος ἐλαχιατος Τῆς καΤὰ ΤίαΤόεραν ὰγίοτς Τοῦ θεοῦ ἐκκλησίας ἑΤι·ίοκοΤτος Τῆς
Λυκίων ἐπαρχίας διὰ Τῆς ἀναγνὼσεως ΤΟΪΒ °πεΤΓΡαΥί-ίἑνΘΙ9 ἐ'Π“Ισ°ΓὰΞ σῦμψηφος
γενόμενος ἐν Ττἕτσι Τοῖς ὁρισθεῖσιν ῦπἐγραψα: _

Ο [_ ειον]
1 καπανιτὥν Οί· 3 Τῆσ _ ἐκκλησίασ Ο" Υἕεθθισ Ο"^ 6 Τἦι οιῃ- Ο" Ύραίανου-

Τεὀλεωο ΟΕΛ 8 ἑλἀχίοΤος οτπ. ΟΕ θ/9 ΤἦΞ _ ἑκκλησίαῖ] θεοεοσίονῦὁλεωσ Οθἴί καθολτκηῖ
“ 6 ΟΝ ἀλίνδων ΟΘΛ Η Τῆσ _Τςὀλεωσ Ο" κυμησ Ο°Λκαὶ ὰ·ποσΤολικης οιπ. Ον Το Τῆσ _·π λεωσ '

Το Τῆς _ εκκλησίας] κατἑνων ΟΩΛ κοΤἐννοισ Ο” Τε Τῆσ _·πὀλεωσ Ο" μίρου ΟΩΛ 15 ιὶσεἰ-
οπο Λ :6_±8 Τῆς! _ ὁρισθεῖσινη ὰνἐωυ Οε .4Τ·εεῆ Λ 16 νεαΤὥν Ο" 19 ὰλοιβλασεων Ο"α

ὰναβλασἑων θε· εάπίὑἱακἱεῦ Λ, οί. Ρ. 1:17, 23 19/εο διὰ _ ὁρίσθεῖστν Ο” ὁρίοαο· ΟΕΛ Ν 'ΐἦῖ ΤΤ
εκκλησίαῃ μηεωεν ο<=Λ μηεείον ον εε|=-Τ Τησε _ ὰωννωσες->σ Ο" ὁρίσας Θ°^
2 πιεκἰιτιειπι ρειςεεπι Ιοττοιιίεε οαίὶείτ Ιὶίπετἰνε ειπᾶενε ες Ιπϋοροαίεαοιπε Λ λονλιονπὁλεωο ΟΝ5
λονλτου-πολι-Ϊ-ὥυ -Π-όλεωσ Οο δςὰ _ ἀναγνὼσεως οηι. Ο”/ί 26 ἀυΤραδἑων Ον Ανα±·ίηί›οΙι£ποίπε Λ
26_28 .τῆσε _ ὁρςσθεῖσιν Ο” ὁρἰσασ Οε^ 29 σοῳιυῆσ Ο" 3ο Επεαίψἰεπ Λ οιυ. Ο. ευρρίοιτἱ
οκ Ρ. 118. 21 3ο/31 δτὰ _ γενὀμενοσ
κὥν Ο" 33--35 ὲλἀχιοΤοσ _ ὀρισθεῖσιν Ο" ἑπίσκοποσ ΤταΤἀρων ὁρίσασ ΟΘΛ

ΟΝ ὲπκττὰσ Τοισ ὁρισθεῖσιν Οε ςε οω. Οε σνριαΤι-

Αειο οοπεἱίἱοτυιο οεαεοιεῃἰοσπιπα. Τοεο. ΠΙ 24.
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70 Παῦλος ἐλὲει θεοῦ ἑπίσκοπος Τῆς Οίνοανδἑων πολεως αγιωΤαΤῆς εκκλησίας Τῆς
Λυκίων επαρχίας δια Τῆς αναγνὼσεως Τοῖς πεπραγμὲνοις ἑπισΤας σῦμῳηφος
γενόμενος ῦπἐγραψα: _

τα Ἐπιφανιος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος Τῆς παΤρανἑων πόλεως Τῆς Ἄσιανῶν ἐπαρχίας
δια Τῆς αναγνωσεως Τοῖς πεπραγμὲνοις ἐπισΤας ὁμοίως ῦπἐγραψα: _

72 Τρὐφων χαριΤι Τοῦ δεοπὀΤου θεοῦ επίσκοπος Τῆς Κολβασἑων πὀλεωῖι 'ίὶι νία
Τῆς ἴίαμφίιλων ὲσΤὶν επαρχίας, δια Τῆς αναγνὼσεως Τοῖς πεπραγμὲνοις ἐπισΤας
ὁμοίως ὐπἐγραιμα: _

73 ΕῦσΤαθιος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος Τῆς Τλωἐων πολεως Τοῖς πεπραγμὲνοις ὲπισΤας
ῦπἐγραῳα: _

74 Μαγνος ἐλὲει θεοῦ πρεσβίίπερος καὶ ῆγοῦμενος Τοῦ αποοπολικοῦ Τῆς Θεουπολντῶν
θρόνου καὶ αποκρισιαριος Τοῦ αγιωΤαΤον παΤριαρχου ”ΕΦΡαίί-ὶίου ακολουθῶν
'ΓΟΪΞ ὁρισθεῖσι παρα Τῶν προγεγραμμενων ὁσίων ἡμῶν παΤἑρων ἐπὶ Τῆι καθαι-
ρἐσει 'Ανθίμου Τοῦ αὶρεΤικοῦ αλλὀΤριον αῦΤὸν ἔχω Τῆς ὶερ0ίΤὶκῆΞ ὰξίοῦ καὶ αὐΐθῦ
Τοῦ ὀνὁμαΤος Τῶν ΧρισΤιανῶν καὶ ῦπἐγραφα: _
'Ηρακλειος ἐλέει θεοῦ Βιακονος καὶ αποκρισιαριος Τοῦ αποσΤολικοῦ Τῆ9 θεου-
πολιΤῶν θρόνου καὶ Τοῦ Τα πανΤα αγιωΤαΤου καὶ μακαριωΤα·ι·ου παΤριαρχον
Ἑφραιμίον ακολουθῶν Τοῖς ὁρισθεῖσι παρα Τῶν προγεγραννἑνων ὁσὶων ῦνὥν
·ιΤαΤἐρων ἐπὶ Τῆι καθαιρἐσει 'Ανθίμου Τοῦ αίρετικοῦ αλλὲπριον αιῖιΤὸν ἔχω Τῆς
ίεραΤικῆς αξίας καὶ αῦΤοῦ Τοῦ ὁνὀμαΤος Τῶν ΧρισΤιανῶν καὶ ῦπἑγραψα: _
Σαβῖνος ἐλέει θεοῦ διακονος Τῆς αγίας Χριοποῦ Τοῦ θεοῦ ῆμῶν ,Αναστάσεως
πληρῶν Τας αποκρίσεις ίἹἑΤρου Τοῦ αγιωΤαΤου πατριαρχου 'Ιεροσολύμων
ακολουθῶν Τοῖς ὁρισθεῖσι παρα Τῶν προγεγραμμἑνων ὁσίων παΤἐρί-Ον ίίί-ὶὁἶ-›ν
ἐπὶ Τῆι καθαιρἐσει 'Ανθίμου Τοῦ αῖρεΤικοῦ αλλὀΤριον αῦΤον ἔχω 'ΐἦἱ ἱΕΡαΉκἦ5
ἀξίοῦ καὶ αῦΤοῦ Τοῦ ὀνὀμαΤος Τῶν Χριατιανῶν καὶ ῦπἑγραψαι Τ

75

76

8 -Ο ὰγὶὼΐαπος καὶ μακαριὼΤαΤος παΤριαρχης καὶ ῆ εῦαγῆς σύνοδος είπε· Δε-
εικΤαι ί °° ° ι Τκα νυν επι Των πραγμόαων αληθῆς ὁ προῳηππκος λόγος ὅΤι οὐ παροικῆσει

'π5""ἹΡὸ9 πἶὁι θεῶι οὐδὲ διαμενοῦσι παρανομοι καΤἐνανΤι Τῶν ὀηὶθαλμῶν
αυΤου. οποῖὁν Τι γεγενῆσθαι καὶ ἐπὶ Ἄνθίμωι παρἑσΤησε Τα αρΤίως ανεγνωσμενα
ὶεραΤικα Τε καί βασιλικα δ‹5γμαΤα. ουΤος γαρ πρώην Τὴν ”Ι”ραπε3ουνΤίων επισκο-
”θ”θσαΞ πόλιν καὶ Τῶν ῦγιῶν εαιπὸν ὲκί5ιαιΤἠσας δογμαΤων, ἔνθυμα περιβαλὁμενος προ-
βαῖτουι λί-'ΚΟΕ δὲ ὥν ὅιρπαξ εῦαγγελικῶς εἰπεῖν, Τῶι αρχιεραΤικῶι ΤῆΞ βασίλὶΒΟΞ εἶπεπῆ θῆσε
θθονωὶ ὑπ0κΡίνὀί-ίενοῖ μὲν Τὴν αληθινὴν καὶ αμὼμηΤον ῆμῶν πρεσβεῦειν πίσΤιν καὶ Τας αγίας
”ίεσσαΡα9 καὶ οἶκον!-ανὶκὰ5 ἀσνἐνως προσίεσθαι σννὀθους, Τὴν Τε ἐν Νικαίαι Τῶν Τιη καὶ
Των εν ΚωνσΤανΤινουπὀλει ρν καὶ Τῶν ἐν Ἑῳἐσωι διακοσίων καὶ Τῶν εν Χαλκηδονι χλ

ὶ .Η = ί "® # Τ· ι Ι _ εσυν Τηι οσιαι ἑπισΤοληι ΛεονΤος Τον μακαριου παπα Της πρεσβυΤὲρας Ρώμης, συγγρα-
είσ ι ὲ ' ί ίΨ Τί Η ν προς Φλαβιανον Τον Τῆς βασιλίδος πόλεως πρὀεθρον, ἑμφερομἔνΐιὶ δὲ Τῦῖε πε-

Ο [Μι 1' ίὶπθν Θ 26). ν], Ἐ [ίπθε ε. 26]
1 οὶνθανδθἐων Ο" 1_3 αγιω-ι·αΤησ _ γενὀμενοα Ο” ὁρίσασ Ον 4 ποαρανὲων πὀλεωσ Ο

Ρθί'”θ®ί)®ίἱία""ε ^= Ιθἔθῃθιιτιι ΠιΤαναίων οἱ. ρ. 118. 26 .ης Τῆσ= _ ὀμοίωσ Ο" ορίσασ ΟΠΑ 6 Τοϋ
εεσπὀῖον οπὶ· (ΝΑ 6-8 ῆ -_ ὁμοίωο Ο" ὁρίσασ Οθΐί 9 Τοῖο _ ἑΤιισΤασ Ο” ὁρίοασ Ον
Η ῦΥοθί-ίενοσ Ο ὰπῦκνισιἀριος Ρ. 119,1 Η/Τε θρόνου Τῆς θεοι.ιΤι·ολιΤῶν Οε Τ: ὰποκρισιαρίοο
οππ. Ο" "14 εχω οιπ. Ον 17 Τα πανΤα οιιι. ΟΒΛ καὶ μακαριωΤαΤου οιΤι. ΟΒΑ
Ι9/20 ἐπὶ Ξ-Χρίσπανὥν καί Ο" καί Τα λοιπα ὁμοίωσ Οεἰὶ αι χῦ Τοῦ θῦ ΟΜΛ Τοῦ χῦ Ον
23 ἡμῶν "Ρων Ο” 24/25 ἐπὶ _ Χριοπιανῶν καί Ο" καὶ Τα λοιπα ὁμοίωσ ΟΠΑ 26 ίοεετ. Ψῆῳοσ
πἑΤ _” ·Ρον 'Τον ὶοῃι- Οίἶ] ὶερϋσολννων [ίεροσολῦμων καὶ Τῆσ σὺν αὑ·ι·ῶ συνόδου Ι] κατα ανθίμου ΟΗΞΛ
29 ἀυαγνωσμἐὶία Ον 3ἱ 'πῦριβαλλόμενοσ Ον 34 ἦ καὶ ἦ Ον 36 μακαριωΤαΤου ΟΙ'
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πραγμἐνοις Τῆι ἐν Χαλκηδόνι εῦαγεσΤόιΤηι συνόδωι. ἐν δὲ Τῶι Τῆς διανοίας βαθει Τὴν
ἑαυ-τοῦ κοττακρὐπΤων κακοπισΤίαν 'Άνθιμος ό μνη μονευθεὶς πρὸς Τὴν προΤἑραν ῆμας επα-
ναγαγεῖν ἔοπευσε Ξαλην καὶ Τας απανΤαχοῦ αγίας καὶ καθολικας συνταρόιξαι εκκλησίας.
ὡς γαρ ὲγκραΤὴς ῶιεΤο Τῆς δολερας καὶ αθεμίΤου αῦΤοῦ γεγενῆσθαι σπουδῆς, αθρόον
μεΤαβαλὼν καὶ αῦΤὸ δὴ Τό Τῆς ῦποκρίσεως απεσείσαΤο οχῆμα καὶ ἑρρῶσθαι Τοῖς ἐγγρα- ε
φως παρί αῦΤοῦ συνΤεθειμἐνοις φρασας πρός Τα ὁρθα ανἐνευε δόγμαΤα¦ οῦδαμῶς όμολο-
γεῖν ανεχ-όμενος εν δῦο ῳῦσεσιν ασυγχιξαως όαρἑππως αδιαιρἑπως αχωρίιπως γνωρίζω-Θαι
Τόν ἕνα καὶ Τόν αῦΤόν κῦριον ἡμῶν καί θεόν καὶ σωΤῆ ρα ίὶησοῦν Χριστόν, μὴ συνεγνωκὼς
ό ὴλίθιος Τῶν οῦΤως εῦσεβῶν ρημαΤων Τὴν δόναμιν. πρόδηλον γαρ ὡς Τό ασὐγχυΤον
καὶ αδιαίρεΤον όὶΤρεπΤόν Τε καὶ αχὼρισΤον καὶ Τὴν ακραν δηλοῖ Τῶν οῦσιῶν ἔνωσιν καὶ ιο
Τὴν ΤοῦΤων φυλαΤΤει διαῳοραν εφ” ἑνὶ προσὼπωι καὶ ῦποσΤασει μιαι. αλλ' οῦδἑ Τοῦς
από Τῆς αγίας ἐν Χαλκηδόνι κοαακεκριμἑνους συνόδου αποκηρῦξαι εΐλεΤο, καὶ Ταόπηι
όμόφρονα δεικνῦς ἑαυΤόν Τῆς ΕῦΤυχοῦς Τοῦ παραφρονος καὶ Διοσκόρου πλανης. καὶ Τό
δὴ χαλεπεἑντερον όΤι μηδὲ Τὴν από Τῆς διδασκαλίας ῦπἐμεινεν ὶαΤρείαν, καίΤοι φιλανθρω-
πίας αῦΤῶι βασιλικῆς ῦπηργμἐνης καὶ ανακωχῆς ίεςὶνπςὶεποί-"Ξ δεδομένης πρός Τε μεΤαμελον ιιι
αρκοῦσης καὶ πρός Τὴν Τῆς αληθινῆς πίσΤεως προαγοῦαης ὁμολογίαν. ὡς οῦν λαν-
θανων ἐπἑμενε καὶ Τῆι χρονίαι ότποφυγῆι ἐναργῶς προεμῆνυε πασης Τε αῦΤόν ἑοπερῆσθαι
απολογίας καί ανιόιΤως πρός Τὴν οίκείαν ἔχειν δυσσἑβειαν, καθαιρἑσεως επ” αῦΤῶι προ-
ῆλθε κμῆφος, αρχθεῖσα μὲν από ἌγαπηΤοῦ Τοῦ Τῆς ὁσίας καὶ αοιδίμου μνήμης προέδρου
Τῆς πρεσβυΤἑρας Ψὼμης, συμπερασθεισα δὲ παρα Μηνα Τοῦ αγιωΤαΤου Τῆς βασιλίδος επ
παΤριαρχου καὶ Τῆς παρ” αῦΤῶι συγκροαηθείσης εῦαγεσΤὰΤης συνόδου. κανΤεῦθεν
οῦ Τῆς Ί-ραπε3ουνΤίων μόνον ἐπισκοπῆς διαιΤἑπΤωκεν "Ανθιμος ό μνημονευθείς, αλλα
καὶ Τῆς ῖεραΤικῆς αξίας Τε καὶ ἐνεργείας Τοῦ πανΤός χωρισθεὶς Τῆς αγιωΤαΤης εκκλησίας
σὡμαΤος, ἐπεὶ καὶ Τῆς Τοῦ καθολικοῦ ἐσΤἐρηΤαι προσηγορίας, ῶσΤε πρός Τὴν αδιόρθωΤον ει
εκείνου πλανην Τὴν Ἱὺσηὲ ἐφαρμό3εσθαι προφηΤείαν όΤι σὺ ἐπίγνωσιν απωσω, κα- οε
γω απὼσομαί σε Τοῦ ίεραΤεῦειν. ΤαῦΤα Τῶν καΤα Τὴν βασιλίδα πόλιν πεπραγ- Μ νΙ1Ι Τη:
μἑνων διαρρὴδην ἐχόνΤων καὶ ῆμεῖς ὁρῶνΤες όρθῶς Τε καί κανονικῶς πανΤα ἐπὶ 'Ανθίμωι
προεληλυθόΤοι καὶ Τὴν Τῶν κλήσεων ἑπαινἑσανΤες Ταξιν καὶ Τὴν ἑνΤεῦθεν ῦπηργμὲνην
αῦΤῶι ῳιλοινθρωπίαν, καΤεγνωκόΤες δὲ καὶ Τῆς ὁλεθρὶαῖ Άνθὶί-Ιοί-ί ἐνϋΐὰσεως ϋῦμψηφοι εν
γινόμενοι Τοῖς εῦ διαΤεΤυπωμἐνοις από 'ΑγαπηΤοῦ Τοῦ Τῆς όσίας καὶ μακαρίας μνὴ μης ναί Ι.. ν εεε
Τοῖς ῶρισμἑνοις παρα Μηνα Τοῦ αγιωΤαΤου παπριαρχου Της βασιλιδος πολεως και Της
παρ' αῦΤοῦ αθροισθείσης εῦαγεσΤαΤης συνόδου, ακολουθοῦνΤες δὲ καὶ Τῆι περὶ ΤοῦΤων
κυρὡσει Τοῦ θείου καὶ βασιλικοῦ νόμου προσιἑμεθα Τὴν ἐπὶ Ἄνθίμωι καθαίρεσιν ὡς καὶ
Τὴν ἀρχὴν παρα Τοὺς ίεροῦς εὶσφρῆσαιπι κανόνας Τῶι αρχιεραπκῶι Τῆς βασιλίδος θρόνωι
καὶ ἑνοιργεσΤαΤην ῦοπερον Τῆς αῦΤοῦ κακοπισΤίοις καὶ ἀί-ὶεΤαμελ'θ“ὶ”Θ'ϋ Υὶίὡὶ-ὶῦἰ παρασχυ· 35

..ς,ό

μένωι απόδειξιν, ως Τὴνθείανἑπ' αῦπῖόιπληρωθῆναιγραφὴνλἑγουσαν ἐν ῆμἑραις ἐλεγ- οει. 5, 9
χου ἐν Ταῖς ῳυλαῖς Τοῦ 'ίσραῆλ έδειξα ·ιΤισΤα· ἐγἑνονΤο οί αρχονΤες
'ίοῦδα ὡς μεΤαΤιθἑνΤες όρια, ἐπ'αῦΤοῦς ἐκχεῶ ως ῦδωρ Τό όρμημα μου
καὶ παλιν ἐΤἑραν γραοὴν ἑμίσησαν ἐν πῦλαις ἐλἐγχονΤα καὶ λόγον όσιον ὲβ- Διιιοε 5, Το

Ο [= ειετν], Ι
ι Τῆ Ι ὑπό Τῆ Ο 2 πρατερον Ο" 5 απανΤαχῆ Ο" ονιααρὰξας Οε 5γί6 ὰγρόι

ῳωο· ΟΙ' ο/Το πρόδηλον _ ἀδ:αἰρεΤον ΟΜΙΛ όΤι Τό [ό Ον] Ο” Το καΤακεκριμμἑνουο· Ον
ΤαὐΤηο· Οί 14. Τὴν Ον 15 ανοχῆο· Ι διδομἑνησ Ο" 16 οῦν ΟΜΙΛ οὐ Ο” 18 επ'
οπι. Ον ιο από ΟΤΙ οο συμπερανθεῖσα Ο" 32 διοιπἕππνκεν _- ννημονευθεὶς ἐπισκοπῆς Ι
26 ίεραΤεῦειν μοι ΟΕ/Χ 27/28 προεληλυθόΤα ἐπὶ όινθίμω Ι 28 κλήσεων Ο"Ι|\ ἑκκλησιῶν Ο"
κληρικῶν Ον 29 αὐΤαῖσ Οι' 3ο γενόμενοι Ι καὶ μακαρίας οιπ. Οελ 32 αγιωΤαΤησ Οι'
33 ανθίμω ΟΛ ΤοῦΤω Ι καθαίρεσιν ῆΤοι Τῶ ανθίμω Ι καὶ Οῃἔί καΤα Ο" 34 είσφρὴσανΤα
Ο" είσφρἠσαιπι ἑαυτὸν 1 3 5 ἀμεΤαβλὴΤου Ονλ 35ί36 παρεχονἐνω Ο" 37 Τοῦ οιπ. Ο"
38 ὡεςι οἱῃ- οςιτν

Τε*
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Ιςς οοεεεοτιο εΑΒιειι1ΤΤοΑ 5. ε

δελῦξανΤο. καΤα ΤαῦΤα Τοίνυν αλλόΤριον ΤοῦΤον ὁριἔόμεθα πασης ὶεραΤικῆς αξίας
Τε καὶ ἐνεργεὶας, καὶ αῦΤῆς δὲ Τῆς Τοῦ καθολικοῦ προσηγορίας. ὥσπερ γαρ ουδεμια Τωι

ε. Ωοιι. 6, Τε σκόΤει πρός Τό φῶς κοινωνία, οῦΤως οὐδὲ καΤαρρυπαίνεσθαι Τας ίερας προσῆκει λειΤουργίας
Θ , Ό

. 183

Μ ΨΠΙ 117.-ι

ΕΝ 285

3 Ν ς ,ι Τ ο θ ι ι·
υπ ανδρων ουκ εὶλικρινως Τόν δεσποΤην πρεσβευονΤων ΧρισΤόν Τον αληθινον θεον.

ί Ύπογραφαί 5

Τ ῖἹἑΤρος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος 'ὶεροσολῦμων ὁρίσας ῦπεσημηναμην:
ε 'Ηλίας ἐλέει θεοῦ ἐπίσκοπος Καισαρείας ὁρίσας ὑπεσημηναμην: _
5 Θεοδόσιος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος Σκυθοπόλεως ὁρίσας ῦπεσημηνανπν: _
ιι 'ίωαννης ἐλἑει θεοῦ επίσκοπος Τιβεριαδος ὁρίσας ῦπεσημηνανπνὶ _
5 Στέφανος ἐλὲει θεοῦ ἐπίσκοπος Σαριφαίας ὁρίσας ῦπεσημηναμην: _ ιν
6 'ΑνασΤασιος ἐλεει θεοῦ επίσκοπος Γαβῶν ὁρίσας ῦπεσημηναμην: _
Τ 'Επιφανιος επίσκοπος 'Ραφείας ὁρίσας ῦπεσημηναμην: _
8 'Ηλίας επίσκοπος ίὶόππης ὁρίσας ῦπεσημηνόιμην: _
9 'ίωαννης ἐπίσκοπος ΑῦγουσΤοπόλεως ὁρίσας ῦπεσημηνἀνπνι _

Το ΝικόσΤραι·ος επίσκοπος 'Αβίλης ὁρίσας ῦπεσημηναμην: _ ιε
ιι Αόιςαρος ἐλὲει θεοῦ ἐπίσκοπος Ἄ3ὼΤου ὁρίσας ῦπεσημηνὰμῦνὶ _
Τε ΑεόνΤιος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος Σωςοῦσης ὁρίσας ῦπεσηνπνὰμῦνἕ _
Τ5 Στεφανος ἐλὲει θεοῦ ἐπίσκοπος "Αρδων ὁρίσας ῦπεσηι-πιναμιινἱ _
οι 'ΑνασΤασιος ἐλὲει θεοῦ ἐπίσκοπος Έλευθεροπόλεως ὁρίσας ῦπεσημηναμην: _
Τ5 Γρηγόριος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος *ὶεριχοὐνΤων ὁρίσας ῦπεσημηναμην: _ εο
16 'Ηλίας ἐλὲει θεοῦ ἑπίσκοπος 'Αρεοπόλεως ὁρίσας ῦπεσημηνανπν- ΘεὁκΤὶσΤ0ς

ἐλόιχισΤος διακονος καὶ νοΤαριος Τοῦ ὁσιωΤαΤου ἐπισκόπου 'Ηλία ἢραιμα
ὑπὲρ αῦΤοῦ καΤ' ἐγγρόιφους ἐνΤολας αῦΤοῦ: _

17 ”ὶωἀννπ5 ἐλὲει θεοῦ ἐπίσκοπος διαρων ὁρίσας ῦπεσημηνἀὶ-πινι _
Τ8 ΔημὴΤριος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος Χαραχμὡβων ὁρίσας ῦπεσημηνὰνπνὶ _
ὶν ΣΤἑφανος ἐλὲει θεοῦ ἐπἱσκοπος Τῆς ΜηνυΤῶν ὁρίσας ῦπεσημηναμην: _
εο Ζαχαρίας ἐλὲει θεοῦ ἐπίσκοπος Τῆς ΐίελλαίων ὁρίσας ῦπεσημηναμην: _

Μανουὴλιος ἐλὲει θεοῦ ἑπἰσκοπος Τοῦ ΒιΤυλίου ὁρίσας ῦπεσημηναμην: _
εε Ἄναοπασιος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος ”ὶωΤαβης ὁρίσας ῦπεοῆμηνὁίμῦνι _
25 Ζηνόβιος ἐλὲει θεοῦ ἐπίσκοπος 'Ελοὐσης ὁρίσας ῦπεσημηναμην: _ εο
2-ι Μανκὶανὸς ἐλὲει θεοῦ ἐπίσκοπος ί”α3ης ὁρίσας ῦπεσημηναμην: _
ες Θεόδωρος ἐλὲει θεοῦ ἑπίσκοπος ιἹεΤρῶν ὁρίσας ῦπεσημηνόιμην: _
26 Ζηνόβιος ἐλὲει θεοῦ ἐπίσκοπος Νικοπόλεως ὁρίσας ῦπεσημηναμην: _
οα Ἄραξιος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος Γαδαρων ὁρίσας ῦπεσημηναμην: _
εε Προκόπιος ἐλὲει θεοῦ ὲιτίσκοπος Ἑλενουπόλεως ὁρίσας ῦπεσημηναμην: _ σε
29 Κυριακός ἐλὲει θεοῦ ἐπίσκοπος Διοκαισαρείας ὁρίσας ῦπεσημηναμην: _
5ο Βαραχος- ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος Τῆς Βακόινων ὁρίσας ῦπεσημηναμην: _
5: Διονύσιος ἐλὲει θεοῦ ἐπίσκοπος Ἄσκαλωνος ὁρίσας ῦπεσημηναμην: _

'Ξό

21

Ο [_ ειο, τ ίιιεηοο ειεὶ 8), ν], Ι [ιιεοιιο αό 8]
3 ίεροΤικας Ι 5 οπι ΟΤΙ οεο ἐλὲει θεοῦ εοπιρει· οτι: ΟΒΛ 6 8 ἑλὲ. . . . 7. ω Ι

8 θεόδωροο· Ον ο_ρ. ιθο, Τς· [Ἱωὰννης _ ὑπεσημηναμην] καὶ οί λοιποί πόινΤες ὁμοίως ῦ·ιΤἐγροιιμαν
ΟΤΙ Το_15 οτο. Ο” 18 αρδων Ον αρδῶν Ο" κἰκοαοειιιιι Λ, ανία είε, Τιεεοὶο οι ὰρεω-
πόλεωσ Ο" 23 ῷραῳον ἑνΤολὴν Ο" οις διόιρων Ο” δοαρων Ον .Ροααὶεοκοε Λ, οοοίοίεε
Δώρων 2 5 χαραχβωμῶν Ον χαραχιιωιιῶν Οι οὐ ΜηνυΤῶν ί. ο. οί :ίοΙΙοι· Μινωίδος 28 βπῦλου Ο”
οο επίσκοπος οιιι. Ο" 3ο ἑλεοῦσησ Ο" 33 νικουπόλεωσ ΟΤ 34 γαδείρων Ον 37 ροεειι-
ὶαὶιυι· Βακὰθων 38 όιοκόιλων Ο* ασκαλλων Οθ ”
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52 'Ιωαννης ἐλὲει θεοῦ ἑπίσκοπος Φαινοῦς όρίσας ύπεσημηναμην: _
55 ὶνίακαριος ἐλὲει θεοῦ ὲπίσκοπος 'Δρινδὴλων όρίσας ύπεσημῆναμην: _
54 Βασίλειος ὲλἑει 'θεοῦ επίσκοπος Συκομα3όνος όρίσας ύπεσημηναμην: _
35 'ίωαννης ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος Νεας πόλεως όρίσας ύπεσημηνόιμην: _
56 ΠἑΤρος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος Τῶν Παρεμβολῶν όρίσας ύπεσημηναμην: _ 5
37 Ζαχαρίας ἐλὲει θεοῦ ἑπίσκοπος Τῆς Διβισίων όρίσας ύπεσημηναμην: _
38 Δόμνος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος Νίαξιμιανουπόλεως όρίσας ύπεσημηναμην; _
ςο Πελαγιος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος ῖεβασΤῆς ὁρίσας ῦπεσημηναμην: _
.ιο ΣΤἑφανος ἐλὲει θεοῦ ὲπίσκοπος Τῆς 'ὶαμνιΤῶν όρίσας ύπεσημηναμην: _
ιιι Παρθὲνιος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος Ἑξόιλους όρίσας ύπεσηιιηνόιμην. Θεόδωρος ιν

ἐλέει θεοῦ ὲπίσκοπος ἔγραψα ύπὲρ αύΤοῦ δια Τό ὲν ασθενείαι αύΤόν είναι: _
εε Θεόδωρος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος Γαδαρων ὁρίσας ύπεσημηνόιμην: _
45 Παῦλος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος Τοῦ 'Αιλδι όρίσας ύπεσημηναμην: _ ινινιιι ιι75
ια Θεόδωρος ἐλὲει θεοῦ ἐπίσκοπος Τῆς Ἱππηνῶν όρίσας ύπεσημηναμην: _
ιις Θεοδόσιος ἐλὲει θεοῦ ὲπίσκοπος Τῆς Κοσι·εΤωλιαίων ὁρίσας ύπεσημηναμην: _ Τε
46 Διονύσιος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος ἌμαθούνΤων όρίσας ύπεσημηναμην: _
47 Δωρόθεος ἐλὲει θεοῦ επίσκοπος Τῆς ἌνθηδονιΤῶν ὁρίσας ύπεσημηναμην: _

Λόγος Τοῦ εύσεβεσΤαΤου ἡμῶν βασιλεως 'ΙουοΤινιανοῦ καΤαπεμφθείς πρός Μηνδιν Τὸν 1„ ν 656
αγιὼΤαΤον καὶ μακαριὼΤαΤον αρχιεπίσκοπον Τῆς εύδαίμονος πόλεως καὶ ποσριαρχην Ρο 86° 945

| καΤα 'ωριγἐνους Τοῦ δυσσεβοῦς καὶ Τῶν ανοσίων αύΤοῦ δογμόαων εν
Κ Ημῖν μὲν αεί σπουδὴ γἑγονἑ Τε καὶ ἐσΤὶ Τό Τὴν ὁρθὴν καί αμὼμηΤον πίσΤιν Τῶν

ΧρισΤιανῶν καὶ Τὴν καΤασΤασιν Τῆς αγιωΤόιΤης Τοῦ θεοῦ καθολικῆς καὶ αποσΤολικῆς 1. ν 657
ἐκκλησίας αΤαραχον δια πανΤων φυλαπτεσθαι καὶ ΤαύΤην πρὼΤην Τῶν αλλων Τὴν ῳρον- Ρε* 9"
Τίδα Τιθἑμεθα. δι' ῆς καὶ Τὴν ἐν Τῶι παρόνΤι κόσμωι βασιλείαν ὴμῖν ύπό θεοῦ παρα-
δεδόσθαι καὶ φυλαΤΤεσθαι πεπιοΤεύκαμεν καὶ Τούς εχθρούς Τῆς ὴμεΤὲρας πολιΤείας ύπο- εε
ΤόιΤΤεσθαι° δι” ῆς καὶ εν Τῶι μὲλλονΤι αὶῶνι ἔλεος ἐνώπιον Τῆς αύΤοῦ αγαθόΤηΤος εύρεῖν
ἐλπίςομεν. εἰ καὶ Τα μαλισΤα γαρ ό Τοῦ ανθρωπίνου γενους πολὲμιος διαφόρους εφευ-
ρίσκει προφασεις, δι' ῶν οπουδαςει λωβασθαι Ταῖς Τῶν ανθρώπων ιμυχαῖς, αλλ' οῦν ἡ Τοῦ
θεοῦ φιλανθρωπία Τὴν ἐκείνου καΤαργοῦσα πονηρίαν καὶ Τούς ἐνανΤίους διελὲγχουσα ού
συγχωρεῖ Τὴν ἰδίαν καΤαβλαπΤεσθαι ῆ σκορπίςεσθαι ποίμνην. ΤαῦΤα δὲ ὴμῖν εῖρηΤαι, εν
ὲπείπερ ῆλθεν εἰς ῆμας ῶς Τινες μὴ ἔχονΤες καΤα νοῦν Τόν Τοῦ θεοῦ φόβου μηδὲ Τὴν Τῶν
όρθῶν δογμό:Των διακρισιν ὲπιοΤαμενοι, δι' ῆς πας ό γινὡοκων Τὴν αλἡθειαν σὼι3εΤαι,
καΤαλείψανΤες Τας θείας γραφας καὶ Τούς αγίους πατερας, οῦς ὴ καθολικὴ Τοῦ θεοῦ εκκλησία
διδασκαλους ἔχει καὶ δι' ῶν πασα μὲν πανΤαχοῦ αῖρεσις αιΤελὴλαΤαι, ῆ δὲ όρθόδοξος πίσΤις
σεσαοῆνιοπαι, 'ύθριγὲνους Τε καὶ Τῶν Ἑλληνικῶν καὶ 'Αρειανικῶν καὶ- Μανιχαικῶν αύΤοῦ εε
δογμόιΤων ανΤιποιοῦνΤαι, δι' ῶν ἐκεῖνος εὶς βόθρον ἐνὲπεσεν. οί δὲ ΤοιοῦΤοι πῶς δύναν-
Ται ΧριοΤιανοῖς συναριθμεῖσθαι προσωπου ανΤιποιούμενοι Τα Ἑλλὴνων καὶ Μανιχαίων

Ο [_ εε, Τ ίὶειείο ε. 18), ν], Ι [ὶιιιὶο ιι 18]
3 συκομαςων Ο" 6 Ξαχόιριοσ Ον 8 σεβαοΤοῦ ΟΤ 1: ἐν _ είναι ΟΤΤ ασθενεῖν

αύΤόν Ον 12 γαδείρων ΟΤ 15 θεόδωροσ Ο" καιΤεΤολιαίων ΟΤ καΤολιαίων ΟΤ' καπε-
Τωλίου Ον 17 Τῆς οιιι. Ον ανθηδόνοσ ΟΤ 18 ίιιεοτ. βιβλίον ΤἑΤαρ·ι·ον Τῶν προ·κΤικῶν
Τῆσ αγίασ πὲμπΤησ ἐν κωσΤανΤινουπόλει συνόδου, ίιισι εεανίίυτ λόγοσ Τοῦ κΤλ. Ι ιο αγιὼΤοπον
καὶ οιτι. Ο" 21 Τό οιιι. Ον οει από Ο 28 λωβασθαι Ταῖσ _ ιμυχαῖσ ΟΤΙ Ταῖσ _ επιβου-
λεύειν ιμυχοιισ Ον" 33 εκκλησία Τοῦ θεοῦ ΟΤΤΤ 35 ἀρειανικῶν καὶ Ον Τῶν Ο" οπι. ΟΤΙ αύΤοῦ
ο11ι. Ι 3? Τα ΟΤΤΙ Τασ Τῶν ΟΤΤ'
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καὶ Ἄρειανῶν καὶ Τῶν αλλων αὶρεΤικῶν σπουδασανΤος παραδοῦναι; όσΤις πρό πόινΤων
εὶς αύΤὴν Τὴν αγίαν καὶ ὁμοούσιον Τριαδα βλασφημὴσας ἐΤόλμησεν εἰπεῖν Τὸν μὲν παΤὲρα
μεί3ονα είναι Τοῦ υὶοῦ, Τόν δὲ υίόν Τοῦ αγίου πνεύμαΤος, Τό δὲ αγιον πνεῦμα Τῶν αλλων
πνευμαΤων. προσΤἑθεικε δὲ καὶ ΤοῦΤο Τῆι ἑαυΤοῦ ασεβείαι εἰπὼν μηδὲ Τόν υὶὸν δύ-
νασθαι Τὸν παΤἐρα ίδεῖν μηδὲ Τὸ αγιον πνεῦμα Τὸν υὶόν, καὶ όΤι ό υὶὸς καὶ Τὸ αγιον πνεῦμα
κΤίσμαΤα εὶσι, καὶ όπερ ὴμεῖς ἐσμὲν πρὸς Τὸν υὶόν, ΤοῦΤο ό υἱὀς ἐστι πρός Τὸν παΤὲρα.
προσΤίθησι δὲ Ταῖς ὲαυΤοῦ βλασφὴμίαις καὶ ΤοῦΤο ἐν Τῶι Περὶ αρχῶν αύΤοῦ [πρωΤωι]
λόγωι ὲπ' αύΤῆς λέξεως εἰπὼν οῦΤως ἐν Τῆι ὲπινοουμὲνηι αρχῆι ΤοσοῦΤον αριθμόν Τῶι
βουλὴμοαι αύΤοῦ ύποστῆσαι Τὸν θεόν νοερῶν ούσιῶν όσον ὴδύναΤο διαρκἐσαι· πεπε-
ρασμἐνην γαρ είναι καὶ Τὴν δύναμιν Τοῦ θεοῦ λεκΤὲον καὶ μὴ προφόισει εῦφίινὶοδ “Τὴν περι-
γραοὴν αύΤῆς περιαιρεΤἑον. ἐαν γαρ όιπειρος ὴ θεία δύναμις, αναγκη αύΤὴν μηδὲ ἑαυΤὴν
νοεῖνι Τῆι γαρ φύσει Τὸ ἄπειρον όιπερίληπΤον. πεποίηκε Τοίνυν ΤοσαῦΤα ῶν ὴδύναΤο
περιδραξασθαι καὶ ἔχειν αύΤα ύπό χεῖρας καὶ συγκροΤεῖν ύπό Τὴν αύΤοῦ πρόνοιαν, ὥσπερ
καὶ ΤοσαύΤην ῦλην κοαεσκεύαοεν όσην ὴδύναΤο καΤακοσμῆσαι. ποίαν ΤαύΤη§ μεὶηοννι
βλασφημίαν καΤα Τοῦ θεοῦ προενεγκεῖν 'ωριγενης ὴδύναΤο ὁ καὶ ἐπὶ Τῆς αγίας Τριόιδος
βαθμούς ἐπινοἠσας πολυθείαν καὶ ὲνΤεῦθεν εὶσαγειν βουλόμενος, καὶ αύΤὴν δὲ Τοῦ θεοῦ
Τὴν δύναμιν περιγραπΤὴν είναι Τεροαευόμενος; κακεῖνο δὲ Τὸ πασης δυσσεβείας ανα-
μεσΤον Τῆς αύΤοῦ ἐσΤι μυθολογίας Τὸ λέγειν όΤι πανΤα Τὰ γὲνη καὶ Τα είδη συναἰδια ἐσΤι
Τῶι θεῶι, καὶ όΤι Τῶν λογικῶν Τα αμαρΤὴσανΤα καὶ δια ΤοῦΤο ὲκπεσόνΤα Τῆς ἐν οῖς ῆσαν
καΤασΤόισεως καΤα Τὴν αναλογίαν Τῶν οἰκείων αμαρΤημόιΤων Τιμωρίας χόιριν σωμασιν
ὲνεβλὴθη καὶ καθαιρόμενα παλιν αναγονΤαι ἐν ῆι ·ιΤρόΤερον ῆσαν καΤασΤασει πανΤελῶς
α·ιΤοΤιθἑμενα Τα σώμαΤα καὶ πόιλιν ἐκ δευΤἑρου καὶ ΤρίΤου καὶ πλεονόικις διαῳόροις
ἐμβὰλλοὶπνιι σώμασι πρὸς Τιμωρίας. ύποΤίθεΤοιι δὲ καὶ διαφόρους κόσμους συοπῆναί Τε
καὶ συνίσΤασθαι ΤοῦΤο μὲν παρελθόνΤας, ΤοῦΤο δὲ μἐλλονΤας. καὶ Τίς οῦΤως ὲσΤὶν ὴλί-
θι0Ξ ὁ0°ΤιΞ Τῶν ΤοιούΤων ακούων ού ορίζει Τὴν διόινοιαν δια Τὴν Τῆς ὰσεβεὶνδ ὑπειῦβολὴνι
Τίς δὲ ούκ αν βδελύξιγται Τὸν μανἐνΤα ' ωριγενην ΤοιαύΤας πλασαμενόν Τε καὶ ὲγγραφως
ὲκθὲμενον καΤα θεοῦ βλασῳημίας; ἀσΤινας ὡς πᾶσι ΧρισΤιανοῖς ἀπηγορευμἐνας καὶ προ-
Φανἦ 'Τἦ5 δυσσεβείας ἐχούσας Τὸν ὲλεγχον περισσὸν ἑνομίσαμεν όινΤιρρὴσεως αξιῶσαι.
εἴ Τοίνυν ὅιπανΤες αὶρεΤικοὶ ἐπὶ ἑνὸς Τυχόν ῆ δευΤἑρου δόγμοιΤος παραΤροπῆι ἑκβἐβληνΤαι

¦ὶ

ὶῦ

1δ

θθ

θῦ

*θε αἹ'ὶω”ία”ῦι§ ἑκκλησὶας ύποβληθἑνΤες όιναθὲμαΤι μεΤὰ Τῶν ἰδίων δογμόαων, Τίς όλως εν
Χ "° Τ 6 ιΡὶσΐὶανων ἀνεἔδίαι ωριγενους Τε καὶ Τῶν πονηρῶν αύΤοῦ συγγραμνόπων ὰιπιποι-

·· Θ ·· Τ Τ , ..εὶσ αι “ίου 'ὶ”οσαν'ιὉιΞ μὲν εὶρηκοΤος βλασφημιας, πασι δὲ σχεδόν αῖρεΤικοῖς ΤοσαύΤην ῦλην
απωλεινδ παρασχομἑνου καὶ διὰ ΤοῦΤο καὶ παρα Τῶν αγίων παΤἐρων ἔκπαλαι ύπό ανα-

2°_4- = οκο. Ι .ς_6 = Ηίετοιι. ορ. 51 Ρ. 4ο1, 5 οί. Ιοοοε οιιοε οοὶὶοείί: Ηοὶὶ αεί Ερίρὶιευι.
64-4 Ρ··ιΤο-8 5|6_οιε. ν111 6=ε›ιε. νι ε_±.ι ει. εεε. 11 εε. ±9 ει. εεε. Χ1
1ρ_23 ὶοοιιπι Οιίεειιίε αιιί εοοοεετο τοεροτκίεειίτ, ιιοτι ίιιιιοιιίο, εοα οί. Ηίοτοο. ερ. 124 Ρ. ο8,9_12.
11 ΤΤ ·Ὁ 1· ΤΒΤΤΙ- 23- 24. οί. εκο. ΧΙΙΙ 53 ση οΤι καὶ πρὸ Τῆς πὲμπΤης οὶκουμενικῆς συνόδου ό 'ωριγἑνης
ανεθεὶ-ιι1Τίσθη παρα Τῶν αγίων πατερων Ον ίπ τομ.

Ο [_ ειοτνὶ, 1
1 αὶρεΤικῶν δόηασ Ο" 2 βλασφημίασ ΟΜΤ 3 Τοῦ υὶοῦ είναι Ον Τς προσὲθηκε ΟΤ

σὐΐου Ο” 5 αγιον οτπ. ΟΤ Τὸ πἶα Τό αγιον Ον 6 κΤίσμα ΟΤΤΤ 7 πρὼΤω ΟΙ,
Τὶθὶεηἰ ΟΙ- Ρ- 209ι 1 8 ούΤωο εὶπῶν Ο" 1ο καὶι οιπ. Οι-Τ 1ο/11 καί μὴ. _ περιαιρεΤἐον οιιι. Ι
Π Υὰε 'ἦ Ο" Τ3 σνΥκραΤεὶν Ι 15 Τοῦ οαι. ΟΤ προοενεγκειν ΟΤΤΤ ό οιο. Ον 16/17 Τὴν δύναμιν
“Τον Θ" 0" Τ7 δι-ίσφημίαο· ΟΤ, εοιΤ. ΟΤ Το αμαρΤὴμαΤα Ι ΤοῦΤο καὶ ΟΤ ἑκπεσόνΤων 1
εινει ι<<=Τα_ὲνεβλ1ιΘΤι1 καιω Τη ιιη οει. οιι ενιογια ιεὶιογἠοενεε οι] ενεριιιιεη [ιι-ιιιριιἠιιιι οη ο=1
22 ἀποπθἑνενα Τὰ ιΤὼμαΤα Οι" Τὴν κακίαν αιΤοΤιθἑμενα ΟΤΙ 23 Τιμωρίαν Ον εε οῦΤοσ ΟΤ·
25 φρίξειε Ον 26 βδελλύξηΤαι ΟΤ Τε οιπ. Ο" 29 Τυχόν οιιὶ. Ον 31 Τε οιτι. ΟΤ
32 δὲ Φιν- Ο” 33 ἀπωλςίνιε εετὶρεί όπωλείασ βλασφημίασ Ο" αιτωλείασ καὶ βλασῳημίασ ΟΤΙ βλασ-
φηιιίασ ΟΦ παρεχόμενου Ο”
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θεμα γενομένου μετὰ τῶν μυσαρῶν αὐτοῦ δογμόιτων; εὶ γὰρ καὶ δοίη τις τὸν θεομόιχον
” ωριγὲνην, δπερ καὶ παρὰ τοῖς ὰλλοις αὶρετικοῖς εῦρὶσκεται, ἀναμῖξαι τινὰ τοῖς πονηροῖς
αὐτοῦ συγγρὰμμασιν ἐκ τῶν ὀρθῶν δογμὰτων, ταῦτα οὐκ ἴδια ἐκείνου καθἐστηκεν, ὰλλὰ
τῆς ὰγίας τοῦ θεοῦ εκκλησίας ῦπὰρχει. καὶ τοῦτο δὲ αυτό κακουργως ἐκεῖνος καὶ πρὸς
ὰτιὰτην τῶν ὰπλουοτἑρων ἐμηχανἠσατο. ταῖς γὰρ τῶν Ἑλλήνων μυθολογἰαις ἐν- ιι
τραφεὶς καὶ ταὐτας ἑπεκτεῖναι βουλόμενος ἑσχηματίσατο τὰς θείας δῆθεν ἑρμηνευειν γρα-
φὰς, ὶνα τούτωι τῶι τρόπωι τὰ ἑαυτοῦ μυσαρὰ δόγματα τοῖς τῶν θείων γραφῶν υπομνη-
μασιν ὰναμἱξας κακοἠθως την Ἑλληνικὴν καὶ Νίανιχαικὴν αὐτοῦ πλὰνην καὶ 'Αρειανικὴν
μανίαν εὶσαγόιγηι καὶ τους μη ἠκριβωμἐνους τὰ τῆς θείας γραφης δυνηθῆι δελεὰσαι. τἰ
γὰρ ἕτερον παρὰ τὰ Πλὰτωνι εἰρημενα τῶι την Ἑλληνικὴν μανίαν πλατὐναντι ' ωριγὲνης ιο
ἐξἐθετο; ἢ παρὰ τίνος ἑτέρου 'Άρειος λαβὼν τὴν οὶκείαν συνεγρὰψατο νόσον ὁ πρὸς όλε-
θρον τῆς ἑαυτοῦ ψυχῆς εὶς την ὰγίαν καὶ ὀμοουσιον τριόιδα βαθμους ἑπινοἠσας; ἐν τίνι δὲ
οὕτος τοῦ Μανιχαὶου ὰπολιμπὰνεται ὁ λέγων τὰς τῶν ὰνθρὼπων ψυχὰς διὰ ὰμαρτὶας
τοῖς σὡμασι τιμωρίας χὰριν ἐμβληθῆναι, ὡς δὴ πρῶτον μὲν νόας οῦσας καὶ ὰγίας δυνα-
Ι-ὶεὶΞ. ἔπειτα Κύρον λαβούσας τῆς θείας θεωρίας καὶ πρὸς τὸ χεῖρον τραπεἰσας καὶ διὰ τοῦτο 15
τῆς τοῦ θεοῦ αγαπης ὰποψυγεἰσας καὶ ἐντεῦθεν ψυχὰς ὀνομασθείσας καὶ τιμωρίας χὰριν
τοῖς σὡμασιν ἐμβληθείσας; όπερ καὶ μόνον ὶκανὸν ἦν εἰς τελεἱαν αὑτοῦ κατὰκρισιν οῖα
τῆς Ἑλληνικῆς ῦπὰρχον δυσσεβείας. τοῦ γὰρ θεοῦ εἰπόντος ποιἠ σω μεν ὰνθ ρωπου σαι. ±, εε
κατ' εὶκόνα καὶ ὁμοἰωσιν ἠμετἑραν εὑρίσκεται κατὰ τους ἐκείνου ματαίους λόγους
σῶμα μόνον δὶχα ψυχῆς κατ' εἰκόνα καὶ ὁμοἱωσιν γενόμενον τοῦ θεοῦ, ἐὰν ὅλως προυπῆρχε 20
ψυχη καὶ μετὰ τὸ γενέσθαι τὸ σῶμα ἐνεβλἠθη ἢ κατηγγίσθη ἐν αὐτῶι, καὶ αναγκη πασα
τοῦ λἐγειν καὶ αὐτὸν τὸν θεὸν τὸν τοῦ ἀνθρώπου δημιουργὸν σῶμα υπὰρχειν ὡς τὸ
σῶμα κατ' εὶκόνα καὶ ὁμοὶωσιν ἰδίαν ποιησὰμενον. πῶς δὲ δύναται εῖκὼν εὶναι τοῦ Ρο ος:
ὰσωμὰτου τὸ σῶμα; δι' δ μὴ γένοιτο τούτοις Χριστιανοὺς συνθέσθαι. εἰ δὲ κατὰ τὴν
"ωριγἑνους βλασφημίαν προυπῆρχον αἱ ψυχαὶ καὶ διὰ τὸ ὰμαρτῆσαι αὐτὰς τιμωρίας εε
χὰριν εἰς τὰ σώματα κατοπἑμφθησαν, ῖνα παιδευθεῖσαι σωφρονἠσωσιν, ἑχρῆν αὐτὰς μη-
κἐτι ὰμαρτὰνειν. εί γὰρ πρὸς κόλασιν τῆι ψυχῆι διὰ την ὰμαρτίαν ἐδόθη τὸ σῶμα,
ὥστε αὐτὴν όδυνωμἐνην παιδευθῆναι πρὸς τὸ τιμαν τὸν θεόν, πῶς σννεργεῖ καὶ συ- Ι. ιι 64:
ναγωνἰ3εται αιῖιτῆι τὸ σῶμα πρὸς τὸ ὰμαρτἀνειν; δεσμοί γὰρ καὶ φυλακαὶ καὶ πἐδαι καὶ
συντόμως εἰπεῖν τὰ τοιαῦτα ἐφεκτικὰ τοῦ ὰδικεῖν καὶ τοῦ ὰμαρτὰνειν τοῖς κολαςομἑνοις ιο
γίνονται. ου γὰρ όπως ὁ ὰμαρτησας πλέον ὰμαρτἠσηι, συνεργὸς αὐτῶι πρὸςτην αμαρ-
τίαν ὁ δεσμὸς δίδοται, ὰλλ' όπως παὐσηται τοῦ ὰμαρτανειν διὰ τῶν δεσμῶν βασανιςὀ-
ιμενος. πρόδηλον τοίνυν ότι οὐ διὰ σωφρονισμὸν προλαβουσῶν ὰμαρτιῶν τοῖς σώ-
μασιν ἐνεβλἠθησαν αὶ ψυχαὶ κατὰ τους ἐκείνου λἠρους, ὰλλὰ κατὰ ταυτὸυ ὁ θεὸς τό τε
σῶμα την τε ψυχὴν, τουτἐστι τέλειον τὸν ἄνθρωπον ἐδημιοὐργησεν. ὅθεν τῶν διὰ σε
τοῦ σώματος ἡμῖν πεπραγμένων εἴτε ὰγαθῶν εἴτε φαυλων την ἀνταιτόδοσιν ἀναμἐνομεν.

15-18 = ειιι:-ιὶ:ὶ1. εἶ οπο. Χνξίἰἱ

Ο [= ειει·ν], Έ
2 ὰναμὰξαι Οι ὲντὰξαι Ι 4/5 καὶ πρὸσ -- ὁιπλουοτἐρων ἐκεῖνοσ Οε” 6 δῆθεν οιιι. Ι

7 μυσαρὰ αὐτοῦ ΟΣ θείων] όρθῶν Οι το τὰ Οιιεν τῶ Οι τὸ τῶ Οι οοιτ. τὰ τῶ Ι
εὶρημἑνον Ο* τε καὶ οιιι. Ο" 16 ἀποψυγείσασ ὰγὰπησ Ο" ὰγὰπησ ὰιτοψυχθεὶσασ
[ὰποψυχείσασ ΟΠ ΟΠ 18 υπάρχων ΟΠ εε τὸ οιιι. Ι εκ χριοτιαυοῖσ Οι 26 σω-
ῳρονισθῶσιν ΟεΙ 28 παιδευθῆναι οιιι. Οε πρὸσ το τινἄν Ο°'ἰ τιροτιμαν Ο" ερ-ςο δεσ-
μοί -ὰμαρτὰνειν ΟΝ” δ ΟΪΙ 3ο ὲῳικτὰ Ολ' 31 Υίνΐΐαὶ Ο' Οὐ γίνεται Ι ὰμὰρτη Ο"
32 διαδὲδοται Ο" όπως] ὁμωσ Οκ 34. ὲκείνων Οι 35 τὸν τέλειου Οε 36 ὰν-
τίδοοιν Οθ
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τοῦτο γὰρ ὴμῖν παραδίδωσιν καὶ ὁ θεῖος ὰπόοτολος Παῦλος λέγων ότι πὰντας ὴ μὰς φα-
νερωθῆναι δεῖ ἔμπροσθεν τοῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ, ῖνα κομίσηται έκα-
στος τὰ διὰ τοῦ σώματος προς ὰ ἔπραξεν είτε ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον. προ-
σέχειν τοίνυν δεῖ τοῖς τοῦ ὰποστόλου ρἠμασιν ότι οὐκ είπε κομί3εσθαι δεῖν τον κρινόμενον
προς ὰ έπραξε πρὸ τοῦ σώματος ὰλλὰ διὰ τοῦ σώματος. εὶ δὲ ἐπὶ μόνοις τοῖς διὰ τοῦ
σώματος κολὰ3εται ὰνθρωπος παρὰ τοῦ κρίνοντος τὴν γῆν ὴ τῆς δεοὐσης ὰξιοῦται τιμῆς,
μνημη δέ οὐδεμία προγενεστέρων ὰμαρτημὰτων, δῆλον ότι οὐ προυπὰρχουσι τῶν σω-
μὰτων αί ψυχαί· εί γὰρ προυπῆρχον, εὶπεν ὰν ὁ ὰπόοπολος, ὥσπερ τὰ διὰ τοῦ σώματος,
οὐτως καὶ τὰ πρὸ τοῦ σώματος. ότι δὲ αἱ τῶν ανθρώπων ψυχαὶ νοεραί τε καὶ λογικαὶ
τυγχὰνουσι, τῶν όμολογονμἐνων έστίν, όπερ οὐδὲ τοὐς ' ωριγὲνους ὰντιποιουμἐνους νο-
νίςομεν ὰπαρνεῖσθαι. εὶπὰτωσαν τοίνυν οὶ τὰ “ωριγένους φρονοῦντες· αί ψυχαὶ αί
αὐτῶν, εἴγε όιρα καθὼς λἐγουσι, προυπῆρχον τῶν σωμὰτων, πρὶν ὴ ἐν τοῖς σώμασιν εὶ-
σέλθωσιν, ἐν ποίαι τὰξει ὐπῆρχον ὴ τί διεπρόιττοντο; έχρῆν γὰρ αὐτὰς εἰδέναι ποῦ ἦσαν,
εἰ προῆσαν, καὶ πῶς ἐνταῦθα παρεγένοντο. εὶ δὲ τοῦτο αὐτοῖς ὰμὴχανόν ἐστι λέγειν
ὥῖ 'ῖἦῖ ὰλ°ηθεία§ μὴ Θῦσὴς, δῆλον ότι μῦθοι τὰ κατ' αὐτοὐς ὐπὰρχουσιν. ίσως δέ
ἐροῦσιν ότι μετὰ τὸ εὶσελθεῖν τὰς ψυχὰς ἐν τοῖς σώμασι τότε δὐνανται διακρίνειν τε καὶ
γινώσκειν τὰ πραττόμενα παρ' αὐτῶν. εὶ δέ τοῦτο εῖπωσιν, εὐρίσκεται 'Τὸ σῶμα κατὰ
τοὐς αὐτῶν ματαίους λόγους τιμιώτερον τῆς ψυχῆς οῖα χαριτόμενον αὐτῆι τό νοερὰν τε καὶ
λογικὴν γενέσθαι· ὰλλὰ τὸ λέγειν τοῦτο πόισης ἐστὶν ὰνοίας καὶ ὰτοπἰας μεοτόν. διὰ
Τὶ δέ ὁλωΞ. εἴπερ, ώς λέγουσιν, προυπῆρχεν ὴ ψυχὴ, μαθὴσεώς τινος ·ῆ διδαχῆς δέεται ἐν
'ῖὥὶ σώματι γενομένη κατὰ μικρὸν εἰσαγομένὴ καὶ προκόπτουσα εἰς τὰ μεἱτονὰ τε καὶ τε-
λεὶὀ”ὶ”εΡαὶ εἰ γὰρ προῆν, καὶ έγὶνωσκεν ὰν τὰ ουμῳέροντα μηδεμιἄς μοιθἢσεωῖ εεοιὶἑνῖὶ

ὶ ' ' ' ·Κα ως εν γνωσει τνγχανουσα διωρθοῦτο ταῖς ἐπιμελείαις καὶ εἰ τὸ πταῖσμα ἐγἰνωσκεν
δ )

7

ουκ εδιδὰσκετο ώς προεπισταμένη. εὶ δέ διδὰσκεται ώς ὰγνοοῦσα, οὐ προὴιδει· εὶ
δὲ οὐ ῖῖροἠὶδειι Οὐ νροῆν. αλλα Βηλον ότι οὐ προῆν. τῆς γὰρ γενέσεως ὴνῶν
αὶῖὶοῖ ἔϋῖὶ Ι-ῖὀνθε ὁ θεός, όστις καθὼς οὐκ όντας ὴμας ἐποίησεν, οῦτως καὶ γενομένους σώι-
Ζει τηι ὶδίαι χὰριτι, έὰν όιξιοι καὶ ὲπιτὴδειοι φανῶμεν. ὁ θεὸς γὰρ εἰπὼν ποιὴσωμεν
ανθθωθον κατ, εὶκόνα ὴμετέραν καὶ όμοίωσιν ὰμφότερα κατὰ ταυτὸν έδημιοὐρ-
γὶὶσει Τθυῖέσῖὶ σὥνὰ τε πλόισας καὶ ψυχὴν νοερόιν τε καὶ λογικὴν δὴμιονργὴσαῶ ἄμυι
γὰί) σῶμα ἔῖῖλασεν ὁ θεὸε καὶ τὴν ψυχὴν έδημιοὐργησε τέλειον τὸν ἄνθρωπον ὰποτελέσας ·
οὐδὲ Υὰρ σῶμα χωρὶς ψυχῆς οὐδὲ ψυχὴ χωρὶς σώματος ὰνθρωπος. εὶ δὲ προυπῆρχεν
Τὶ Ψί·ίΧὶὶ› καθωῖ =ωΡὶΥἐνΤιΞ λὴρεῖ, τίνος ένεκεν ό ὰγιώτατος προιρὴτὴ§ ΖαΧαΡὶα§ Εῖῖῖε
πλόισσων πνεῦμα ἀνθρώπου ἐν αὐτῶι; εἰ γὰρ προῆν, έδει μᾶλλον εὶπεῖν καταγ-
Υὶἔων “Π καῖαπεμῖῖων πνεῦμα ὰνθρώπου έν αὐτῶι· νῦν δὲ λέγων ὁ προφὴτῖῖῖ ῖΐλὰσσων
δεικνυσιν ότι ώοπερ τὸ σῶμα, οὐτω καὶ τὴν ψυχὴν οὐ προυπὰρχουσαν ἐποίησεν ὁ
θεὸς τῆι ὶδίαι δυνὰμει αὐτοῦ καὶ ὰγαθότὴτι. καθὼς οῦν είρηται, το κατ” εὶκόνα καὶ
ὁμοίωσιν τοῦ θεοῦ γενέσθαι τὸν όινθρωπον καὶ τοῦ θείου ἐμφυσὴματος ὰξιωθῆναι
Β λ _ ὶ ' ι ι ιι α ι ς ς ιτι οι νη μονον νοεραν και λογικην, αλλα και αθανατον τὴν ψυχὴν δημιουργηθῆναι

τ-¬9 εοοτοοέία αοειιιιιρεο οει: οκ (ξγτὶὶὶὶ ορὶείιιιὶο ὶιτἱτιι Ρ. τοπ, 4_τ:ι

Ο [= ι1οτν], Έ

ῖ 'ίὶὶ-ίῖν Ωω- Ο" 3 τὰ Ι οιτι. Ο 4 κομίςεσθαι οιτι. ΟΜΎΙ δεῖ ΟΠ* 6 καὶ παρὰ Ον
ὴ οω. Οιὶ". οοιτ. Ο° 8 τὰ οιτι. Ι το ὰντιποιουμένους οιτι. Ο" ττ αὶε σαι. Ο" το ἑαυ-
'Τὥν οο 12/13 έν "ῖοῖῖ π 'ἦ οιιι. ΟΠ 13 αὐτοὐσ Οθ" ποῖ Οι' 17 εὶποιεν Οὶ' 21/22 τελεώτερα
Οινῖ 23 νπαρχνννσ Οι ει οτπ. οιιεν ες οὐ= Οειῖ οὐδὲ οει γεννὴοεωσ οινι εε αστιςῖ
6 00 ιιτ ι ι'Τὶ 27 ΧὰΡὶ”" Ο "Ί χειρὶ Οε 28 και καθ Ι 29--3ο τουτἐοτι -_ ἑδημοὐργησε οιτι. Ολ'
32 εἶπεν ὁ Ο" Είρΐικε Ο' 33|ςν, εὶ γὰρ _- ἐν αὐτῶ ροετ ὰγαθότητι (36) ὶιαῖπειι Οι 36 δυνὰμει
αὐτοῦ καὶ ὰγαθὀτητι Οῖἰ ἀγαθὁτητι ΟΝ*
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πρὸς τὸ ὰρχειν πὰντων τῶν ἐπὶ γης ποιημὰτων. τοῦτο γὰρ ἐστι καὶ τὸ είρημένον
τῶι θεολόγωι Γρηγορίωι περὶ τῆς ψυχῆς, τὴν ἐκ θεοῦ καί θείαν καὶ τῆς ὰνωθεν εὐγενείας ΡΕ- 35, τιες
μετέχουσαν, οὐχ ὥς τινες φαντατόμενοι λέγουσι, τῆς θεικῆς οὐσίας ὐπὰρχουσαν
τὴν ψυχὴν, ὰλλ' ὡς διὰ τοῦ ἐμφυσὴματος τοῦ θεοῦ γενομἑνην καὶ χὰρισμὰ παρ” αὐτοῦ
λαβοῦσαν τοῦ νοερὰν καὶ λογικὴν καὶ ὰθὰνατον είναι καὶ μὴ συναποθνὴισκειν τῶι σώ- ε
ματι καθ, όμοιότητα τῶν ὰλόγων Βὡιων, ὰλλὰ κατὰ χὰριν μετἑχειν τῆς ὰνωθεν εὐγενείας,
τουτέοτιν ὰθανασἱας. μαρτυρεῖ δέ τοὐτοις καὶ ὁ ἐν ὰγίοις 'ὶωὰννης ὁ Κωνσταντίνου- Ρο ςς, τον
πόλεως πατριὰρχης έν τῶι ἐνδεκὰτωι λόγωι τῶι εὶς τὴν κτίσιν· λέγει γὰρ οὐτως ἑἶοίἶιψἱἶἶο

καὶ ένεῳὐσησε, φησίν, εὶς τό πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν Ξωῆς, καὶ έγἐ- ῦεν¬ ει 7
νετο ὁ όὶνθρωπος είς ψυχὴν Ξῶσαν. ἐνταῦθα τινὲς τῶν ὰγνωμόνων ἐξ οἰκείων ιο
λογισμῶν κινοὐμενοι καὶ οὐδὲν θεοπρεπὲς έννοοῦντες οὐτε τὴν συγκατὰβασιν τῶν ρημὰ-
των λογιτόμενοι λέγειν ἐπιχειροῦσιν ότι ἐκ τῆς τοῦ θεοῦ οὐσίας ἐστὶν ἡ ψυχὴ. ῶ τῆς
μανίας, ῶ τῆς παραφροσὐνης.

Καὶ τωτα μέν ό πατὴρ περί τῶν προκειμένων· σκόπει δὲ ότιπερ περὶ μὲν τῶν ἄλλων Η
ὰιτὰντων τῶν ἐπὶ γῆς ποιημὰτων εἶπεν ὁ θεός γενηθὴτω καὶ ἑξαγαγἐτω ὴ γῆ, καὶ ῦενι Ι) 3- 24

ένετο· περὶ δὲ τοῦ ὰνθρώπου λὲγει ποιὴσωμεν ὰνθρωπον καὶ οὐ μόνον ποι- Θεν- ιι 26
ησωμεν, ὰλλὰ καὶ κατ” εὶκόνα ὴμετὲραν καὶ όμοίωσιν καὶ λαβὼν χοῦν ὰπὸ τῆς θεο. 2. 7
γῆς ταῖς ῖδίαις χερσὶν έπλασε τόν ὰνθρωπον καὶ ἐνεφὐσησεν εἰς το πρόσωπον
αὐτοῦ πνοὴν Ξωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος είς ψυχὴν ςἐῶσαν. έντεῦθεν
τοίνυν ἔστιν ἰδεῖν πῶς ό θεός τόν ἄνθρωπον τιμιώτερον έποἱησε τῶν ὰλλων ὰπὰντων τῶν 20
ἐπὶ γῆς κτισμὰτων. τὰ μέν γὰρ ὰλλὰ πὰντα λόγωι εἶπε, καὶ ἐγένετο· τον δε γε
ἄνθρωπον, καθῶς εὶρηται, αὐτός ταῖς ίδίαις χερσὶ κατὰ τὴν θείαν γραφὴν ἐδημιοὐργησε.
πὰντα δὲ τὰ γενόμενοι ὐπί αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς ὐπἑταξε τῶι ὰνθρῶπωι τῶι γενομένωι ἐν ῦεν- Σ- 28
τῆι ἑκτηι ὴμέραι, ίνα πὰντων τῶν ἐπὶ τῆς γῆς κτισμὰτων ὴδη προγεγονότων καὶ έτοι-
μασθἐντων αὐτῶι δεσπόΞηι αὐτός ὐπό τοῦ πλὰοτου δεοποτόμενος. τοῦτο δὲ ὴμᾶς δι- 25
δὰσκει καὶ ό ἐν ὰγίοις θεολόγος Γρηγόριος έν τῶι λόγωι τῶι είς τὴν νέαν κυριακὴν· λέγει
γὰρ ταῦτα '

..σιν
-Κ

οὐτω τι πρῶτον ἐν ὴμἐραις ὰριθμεῖται καὶ δεὐτερον καὶ τρίτον καὶ τὰ ἑξῆς ὰχρι τῆς Ρο 36- 612
ερεομης και κατα-παοσιμον τον ἔργον ημερας, αῖε κστανερίτετσι τὰ γινόμενο λὀγνιε
ὰρρὴτοις τασσόμενα καὶ οὐκ ὰθρόως ὰναδιδόμενα τῶι πὰντα δυνατῶι λόγωι, οῦ καὶ τὸ ΡΟ 955
νοῆσαι μόνον καὶ εἰπεῖν ἔργον ἐστὶ παριοτὰμενον. εί δέ τελευταῖος ό ὰνθρωπος ὰνε- Μ
δείχθη, καὶ ταῦτα χειρὶ θεοῦ καὶ εὶκόνι τετιμημἑνος, θαυμαστόν οὐδὲν· ἔδει γὰρ ώσπερ
βασιλεῖ προυποστῆναι τὰ βασίλεια καὶ οῦτως είσαχθῆναι τόν βασιλέα πὰσιν ῆδη δορυ-
ῳοροὐμενον.

Εἰ τοίνυν κατὰ τὴν τοῦ θεολόγου Γρηγορίου διδασκαλίαν τελευταῖος ό ὰνθρωπος Ε ν 645
ὰνεδείχθη, καὶ ταῦτα χειρὶ θεοῦ καὶ εὶκόνι τετιμημένοε, καὶ πὰντα παρὰ τοῦ θεοῦ αὐτῶι νε
προητοιμὰσθη, ὥσπερ βασιλει προυῳίστοτται τὰ βασίλεια, καὶ οὐτως είσἡχθη παρὰ θεοῦ
ὡς βασιλεὐς πόισιν ῆδη δορυφοροὐμενος, πῶς λέγουσιν οὶ κατὰ τόν 'ωριγἐνην παρα-
ῳρονοῦντες ότι προυπὰρχουσαι αὶ ψυχαὶ διὰ ὰμαρτίας ἐν σώμασι καταπέμπονται όφεί-

Ο [= ειοι·ν], Ι
5 τὸ Ο" Β ονιποτειέντ ΧΠΙ ίιι οεὶὶέίε τῶιῖ] τῶν Ο" 11 οὐθέν Οίὶ 14. ότι Ϊ

τς τῶν Οο σαι. Οεῖιιῖ γεννηθὴτω Οι' στ γὰρ Ι οὐν Ο έγἑνοντο Ο” γε οπι. ΟΝ, οοιτ. Οῖ
23 ἐν νει- Θῖ ετ τιιε οει. ον νετο? λεγα μ -αντε ονιτ ιιεγων ο= εε ει ος: τι ονι·
το γενόμενοι ΟΠ” 3ο ῶ Ι τῶ Ον 3: νοησαι -- εἰπεῖν Ο νοησαι μόνον ὴ εἰπεῖν Οιτρ. θελῆσαι Ι
33 προυποστῆσαι Ι 37 καὶ ῶοπερ Ο” τοῦ θῦ Ο® 38 ῦωϋψοροὐμενον Ι 39 σὼμϋΐὶ ον

.ὶὶοτει οοπιτὶὶίοκιιοτ οοουιτιοιιἰοοτιτιττ. Τοαι. .ὶὶί 25
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λουσαι δίκας ὐποσχεῖν τῶν πρώην ὴμαρτημένων; τὸ ἔμπαλιν γὰρ ό ἐν ὰγίοις Γρηγόριος
καὶ ῦστερον πὰντων λέγει τόν όινθρωπον γεγενῆσθαι καὶ τιμηθῆναι ὐπὸ θεοῦ καὶ βασιλεὐειν
τῶν ἐπὶ γῆς πὰντων, όπερ τιμωρίας μὲν οὐκ ἔστι, πὰσης δέ τὸ ἐναντίον προνοίας καὶ
εὐεργεσίας ἐνδειξις ὐπόιρχει. σὐμφωνα δέ τοῖς τοῦ θεολόγου Γρηγορίου καὶ ό ἐν
ὰγίοις 'ὶωὰννης ό Κωνσταντινουπόλεως πατριὰρχης ὴμὰς διδὰσκει ἐν τῶι ἑνδεκὰτωι ε
λόγωι τῶι είς τὴν κτίσιν λέγων οῦτως

ὰλλ' ίσως είποι τις ὰν· καὶ τίνος ένεκεν εἰ τιμιώτερον ὴ ψυχὴ τοῦ σώματος, τό
ίἐλαττον πρῶτον δημιουργεῖται καὶ τότε τὸ μεῖτον καὶ ὐπερέχον; οὐχ ὁρὰις, ὰγαπητἑ,
ότι καὶ ἐπὶ τῆς κτίσεως τὸ αὐτὸ τοῦτο γέγονεν; ώοπερ γὰρ ό οὐρανός καὶ ὴ γῆ καὶ
ὴλιος καὶ σελὴνη καὶ τὰ ὰλλὰ πὰντα ἐδημιουργὴθη καὶ μετὰ ταῦτα πὰντα ό ὰνθρωπος ιο
ό τοὐτων πὰντων τὴν ὰρχὴν μέλλων ἐγχειρίςεσθαι, τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ ἐν αὐτῆι
τῆι διαπλὰσει τοῦ ὰνθρώπου πρότερον τὸ σῶμα πλὰττεται καὶ τότε ὴ ψυχὴ ὴ τιμιω-
τέρα. όν γὰρ τρόπον τὰ ὰλογα τὰ πρός ὐπηρεσίαν μέλλοντα είναι χρησιμα πρό
τοῦ ὰνθρώπου δημιουργείται, 'ίνα ἐτοίμην ίἐχηι τὴν ὐπηρεσίαν ό μέλλων τῆς τοὐτων
Χρείνο ὰπολαὐειν, οὐτω καὶ το σῶμα πρὸ τῆς ψυχῆς δημιουργεῖται, ίνα ἐπειδὰν κατὰ ιε
τὴν ὰπόρρητον αὐτοῦ σοῳίαν ὴ ψυχὴ παραχθῆι, ἔχηι τὰς οὶκείας ἐνεργείας ἑπιδεὶκνυσθαι
Βὶὰ Τἦῖ τοῦ σώματος κινησεως.

Καὶ ταῦτα μὲν όσον ἑπιδεῖξαι τοῖς ὰκροωμένοις ότι τὰ αὐτὰ τοῖς ὰγίοις πατρὰσι
ΨΘΞΥΥΘΗΕΘΦΕ ποινταχοῦ τὴν τῶν ψυχῶν προὐπαρξιν ὰναιροῦσιν· πὰλιν δέ τῆς ὰγίας
λεγοὶὶὶσῖὶῖ Υθαφῖὶε περὶ τοῦ 'Αδὰμ καὶ τῆς Εῦας εὐλόγησεν αὐτοὐς ό θεός καὶ εὶπεν· εν
αὐξἀνεσθε καὶ πληθὐνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεὐσατε
Οὶὶῃῖὶῖι ῖῖὥε ἄρα εί προυπῆρχον αἱ ψυχαὶ τῶν σωμὰτων, έμελλε κατὰ τὴν θείαν πρό-
σῖῖαἔὶν αὐξὰνεσθαι καὶ πληθὐνεσθαι τὰ προυπὰρχοντα κατὰ τοὐς εκείνων μὐθους; καὶ
πῶ ὶ ° ° · ·· ι ~9 εὶίἐν Ο ΘΕΘΞ ενλογησαι τας ψυχας ταῖς ὰμαρτίαις ὴδη ὐποπεσοὐσας είς τὸ αὐηη-
θὶὶναὶ Τε καὶ 'ῖῖλῖὶθὶ-ὶνθὶὶναὶί ὰιιαρτἠσασαι γὰρ αὶ ψυχαὶ κατόιρας μὰλλον ὴπερ εὐλογίας εε
ἔΐὶίλον ἄξὶαὶ- εί δὲ προυπἦρχον αὶ ψυχαὶ ἐν ἐτέραι τὰξει ὐπὰρχθνσαὶ καΤὰ 'Τοὺῖ
·ω ι · · - ·Ρ Υενονῖ Ι-ὶνθῦνῖι δία τί μονον τὸν Ἄδὰμ ἐπλασεν ό θεός; ἄρα μόνον ὴ ψυχὴ τοῦ
Ἄεαὶ-ί ”ὶ”ὀ”ὶ”ἐ ἦν ὰμαρτὴσασα καὶ διὰ τοῦτο ἐν σῶμα ἐπλασεν ό θεός; εί γὰρ ὴσαν πρό
τουτου και ὰλλαι ψυχαί, ἔδει καὶ ὰλλὰ σώμοσα ὰμα πλασθῆναι ὐποδεχόμενα τὰς
Ψὶῦίαῖ· 'ὶῖὥῖ δὲ ἡ ὰναρτὴσασα κατὰ τοὐς αὐτῶν λόγους ψυχὴ καὶ διὰ τιμωρίαν εὶς το
σῶμα βληθεῖσα είς τόν παρόιδεισον τῆς τρυφῆς παρὰ τοῦ θεοῦ ἐτέθη; εὶ γὰρ διὰ τιμω-
Ρίαν σὼὶ-ὶαῖι ἑνεβλὴθη, οὐκ ἐν παραδείσωι τῆς τρυφῆς, ὰλλ' ἐν κολὰσεως ὰν ὰπετίθετο

ί ὁς ὴγὰπησε τὸν ὰνθρωπον, όν μετὰ πὰντα τὰ δημιουρ-
Υῖὶὶὶαΐα ἔῖῖλασενι ὅτὶ Καὶ μετὰ τὸ παραβῆναι αὐτὸν τὴν δοθεῖσαν αὐτῶι παρὰ τοῦ
θεοῦ ἐὶη-Ολὴν καὶ δὶὰ 'ΤοῦΤο ἐκβληθῆναι τοῦ παραδείσου αὐξανομένου τοῦ γένους τῶν 86
ἀνθρώπων καὶ πληθυνομένης τῆς ὰμαρτίας διὰ τὸ ἐγκεῖσθαι τὴν διανοιαν τῶν ὰνθρώ-
'ὶῖων ἑῖῖὶὶ-ὶελἔἴὶΞ ἐπὶ τὰ χείρονα οὐ περιεῖδεν ὁ θεὸς ώς ὰγαθός τὸ ίδιον πλὰσμα, ὰλλὰ δια-
ΨὀΡοὶ§ ἐνυνθἐτησε τρὀ°ιι°Φὶ§ ΤΟΪΞ ὐπὁ Τἦῖ ὰγίας δηλουμένοις γραῳῆς. ἐπειδὴ δέ ἐπὶ
δἐὶνοῖἐρῦὶε τοῖς ὰρρωοτὴμασι μείςονος ἐδεόμεθα καὶ τῆς θεραπείας, αὐτὸς ό μονογενὴς
Τοῦ θἐου λόΥΘΞτ ὁ εί§ι τουτέστι τὸ ἔν πρόσωπον, τῆς ὰγίας τριόιδος, διὰ τὴν ἑαυτοῦ ιν

Ο [= ειοτνὶ, Ι

ι ντέκειν Ον ιῖνανπινένον Οι 5 ε οτε. ον 6 εαν 1 το ε ινιιεε ον: ε σαηνη ο=:ι
13 εὶσ Ο* ιιἕλλοντα πρὸσ ὐπηρεσίαν ΟΝ 16 έχει Ον 22/23 πρόοτασιν Ι ο τὰ4 θ
Ψὶθίαῖ θπὶ- Ον _ 26 ἔτνκυν Θε" τυχεῖν Οε ἐτὐγχανον ῖ ετ τον Ι οιτι. Ο το ὰμα Ο” στο
Οιιτν ι· τι ιΪ 3Ἐ Κυ Ο 32 αν οιτι. Ι 38 ὰπο Ο" ἐπὶ οπι. ΟΠ ςο καὶ οπι. Οε
θεραπείασ Οινῖῖ ὶατρείασ Οε
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ῳιλὰνθρωπίαν ὰνθρωπος γίνεται μένων θεὸς μηδὲ τὴν θεικὴν αὐτοῦ οὐσίαν ὰλλοιώσας
είς τὴν ὰνθρωπίνην μηδὲ τὴν ὰνθρωπίνην [αὐτοῦ οὐσίαν] εὶς τὴν θεικὴν μεταβαλὼν
καὶ ἔστιν εὶς καὶ ὁ αὐτὸς ἐν έκατέραις ταῖς φὐσεσιν ὰσυγχὐτως καὶ ὰδιαιρέτως γνωριτό-
μενος. μείνας γὰρ όπερ ἦν, γέγονεν όπερ οὐκ ὴν, καὶ τόν όῳειλόμενον παρ' ὴμῶν
θὰνατον ἐκ τῆς διὰ τὴν παρὰβασιν κατακρίσεως ἐν τῆι ὶδίαι σαρκὶ ὰναδεξὰμενος ὴλευ- ε
θέρωσεν ὴμὰς τοῦ αἰωνίου θανὰτου ὰπαρχὴ τῶν κεκοιμη μένων γενόμενος καὶ πρωτό- ι. Οοι. τς, ιο
τοκος ὰναστὰς ἐκ νεκρῶν συνὴγειρε καὶ συνεκὰθισεν ὴμὰς ἐν τοῖς ἐπουρανἱοις, καθώς Ωω. ι, τε
ὴμὰς ἐκδιδὰσκει ὴ ὰποοτολικὴ παρὰδοσις. εὶ γὰρ καὶ τὴν ὰρχὴν ὴ ὰνθρωπίνη φὐσις
διὰ τὴν παρακοὴν ἑστερὴθη τοῦ παραδείσου, ὰλλ' όμως, ώς εὶρηται, ό μονογενὴς υὶὸς
τοῦ θεοῦ διὰ τὴν πολλὴν ὰγὰπην αὐτοῦ ὴν ὴγὰπησεν ὴμδις, τὴν ὴμετέραν Εριιεε.±,.γ
ῳὐσιν ένώσας έαυτῶι ὰδιαοπὰστως καθ” ὐπόοτασιν ἐν τῆι μὴτραι τῆς ὰγίας ὲνδόξου ιι
θεοτόκου καὶ ὰειπαρθένου Μαρίας μείςονος ὴμδις ὴξίωσε χὰριτος τὴν ἐν οὐρανοῖς βασι-
λείαν ὴμῖν δωρησὰμενος. μαρτυρεῖ δὲ τοὐτοις καὶ ὁ ἐν ὰγίοις 'ίωὰννης ό Κωνσταν- ΡΟ ιο. ιιε
τινουπόλεως πατριὰρχης ἐν τῶι λόγωι τῶι είς τὴν ὰνὰληψιν λέγων οὐτως ἐἶοὶζψίίΐη

ὴμεῖς οί τῆς γῆς ὰνὰξιοι φανέντες σὴμερον εὶς τὸν οὐρανὸν ὰνὴχθημεν· οί μηδὲ 16
τῆς κὰτω ὰρχῆς όντες ὰξιοι πρὸς τὴν βασιλείαν ὰνέβημεν τὴν ὰνω· ὐπερέβημεν τοὐς
οὐρανοὐς, ἑπελαβόμεθα τοῦ θρόνου τοῦ βασιλικοῦ, καὶ ὴ φὐσις, δι, ὴν έφὐλαττε τὸν
παρὰδεισον τὰ Χερουβίμ, αὐτὴ ἐπὰνω τῶν Χερουβὶμ κὰθηται σὴμερον.

Ἄποδέδεικται τοίνυν ότι οὐχ ώς 'ωριγένης ληρεῖ, ἐν οὐρανοῖς αἱ ψυχαὶ προυπὰρ-
χουσαι ἔπειτα ὰμαρτὴσασαι κατεπἑμφθησαν “ὶ'ὶὶὶωΡί0ί§ Χἀρὶν Εὶῖ Τὰ σὡμαῖαι ἀλλί ἔκθίὶ
τῶν εναντίων ἐπὶ γῆς δημιουργηθεῖσα όλη ὴ τοῦ ἀνθρώπου ῷὐσὶςι τουτὲστι σώματος
καὶ ψυχῆς, διὰ τῆς ὐπερβαλλοὐσης τοῦ θεοῦ ὰγαθότητος τῆς έν οὐρανοῖς ὴξίωται βασι-
λείας, ῶστε τοὐς ὰνθρώπους τοὐς τὴν έντολὴν τοῦ θεοῦ φυλόττοντὰς τε καὶ πληροῦντας
ὰξιοῦσθαι τῆς ἐν οὐρανοῖς τῶν αγγέλων διαγωγῆς, οῦς ἐν τῆι γῆι διὰ τῆς προς θεὸν
ὐμνολογίας μιμεῖσθαι προσετὰχθημεν. β0νλὀνενΘ9 Υὰρ ὁ θΘὸ8 διὰ τὴν ὰφραστον 95
αὐτοῦ φιλανθρωπίαν, όν τρόπον ἐν οὐρανοῖς ὐπὸ τῶν ὰγίων δυνὰμεων δοξολογεῖται,
οὐτως καὶ ἐπὶ τῆς γῆς ὐπὸ τῶν ὰνθρώπων δοξὰςεσθαι, ἐδημιοὐργησε τόν ὰνθρωπον
δεὐτερον ὰγγελον ἐπὶ τῆς γῆς, ώς ὰν πληρωθῆι τὰ πὰντα δόξης θεοῦ. όθεν καὶ
ὁ κὐριος ποιραδιδοὐς τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς όπως όφείλουσι προσεὐχεσθαι, λέγει· πὰτερ Μι. 6, 9. το
ὴμῶν ό ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὰγιασθὴτω Τὸ ῦνυμἀ σου, ἐλθέτω ὴ βασιλεία ὶὶν
σου, γενηθἠτω τό θέλημὰ σου ώς ἐν οὐρανῶι καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. σὐμῳωνα
δὲ τοῖς παρ' ὴμῶν εὶρημένοις καὶ ὁ ἐν ὰγίοις θεολόγος Γρηγόριος ἐν τῶι λόγωι τῶι εὶς Ρ0 ειν. 632
τό όεγιον πὰσχα διδὰσκει λέγων οῦτως

τοῦτο δὴ βοηληθεὶς ὁ τεχνίτης έπιδείξασθαι λόγος καὶ Ξῶιον έν ἐξ ἀμφοτέρων, Ρο 959
ὰορὰτου τε λέγω καὶ όρατῆς φὐσεως, δημιουργεῖ τὸν ἄνθρωπον. καὶ παρὰ μὲν °ὶ'ίὶΞ5ὶν
ῦλης λαβὼν τὸ σῶμα ὴδη προυποοτὰσης, παρ' ἑαυτοῦ δὲ Ξωὴν ἐνθείς, ό δὴ ψυχὴν
νοερὰν καὶ εἰκόνα θεοῦ οὶδεν ό λόγος, οῖόν τινα κόσμον δεὐτερον ἐν μικρῶι μέγαν ἐπὶ 1. ν οις

Ο [= οοτνὶ, Ξ
2 εὶς _ ἀυερω-Π-ιυηνι ος-,ς_ οι· μηδὲ] ὴ Οτ μήτε Ι αὐτοῦ οὐσίαν Ο οιιι. Ι .ῃί5 θὰνατον

-ῃ·αρ° ὴμῶν Οι· 6” -πρὥτοσ Οισνῖ 7 ἐκ νεκρῶυ ὰναστὰσ Οε συνεκὰθισεν] συνεδόξασεν ΟΠ
8 διδὰσκει Οκ το ὴν] ὴ Οι' τς χαρισὰμενοσ Οιὶ 15 τὰ οὐρὰνια Οῖῖ τθ τό χερουβεὶμ Οί' ρ

Ρ 0ος τηροῦντασ Οῖἰ ειι τῶν οιιι. Οί' δὶαΥω”Υῆσ 0,1 δὶαγωησ βθίσὶλείασ 0" σὶ-ίὶ·'θὶαι'ωΥ'Γὶσ 0'
ε5 όμολογίασ Οι δοηολογίας Ι 26 ὰγγἐλων Ι δοἔθλογείῖνιι Ονῖῖῖ δοξὰςεται Ον ετ-σο έδη-
μιοὐργησε _ προσεὐχεσθαι οπι. Ι ος τοῖς - ναθῖίΐθίῖῖ θὶῃ· οτ 3Ι γενηθὴτω _ σου] ἐλθέτω
ὴ βασιλεία σου (ὶιοτιιιιτ) Οι 34 ἐν οιιι. Οι· 35 ἀννόπῦν _ ὁνατῆε Έ ίσες. όρατῆσ - ἀορἀτον Ο
τε οιτι. Ον 56 Ξωὴν Ονῖῖῖ πνοὴν Οθ νίαιιτιιοιιο ὶο Οτορ. οοιὶιῖ,

ες*



Σο. 16,
ιο_ε8

ΡΟ ηότ

Ι96 (]ΟΤ.Ἑ.ΕίῦΤΙΟ ΞΑΒΒΑΙἹἹΟΑ 6

τῆς γῆς ἶστησιν, ὰγγελον ὰλλον, προσκυνητὴν μικτόν, ἐπόπτην τῆς όρατῆς κτὶσεως,
μὐστην τῆς νοουμένης, βασιλέα τῶν ἐπὶ γῆς, βασιλευόμενον ὰνωθεν.

Γίρόσχες τοίνυν ότι λέγων ό πατὴρ ώς έξ ὰμφοτέρων ἐποίησεν ό θεὸς τόν ὰνθρωπον,
προσέθηκεν ότι τὸ μέν σῶμα ἐξ ῦλης ὴδη προυποοτὰσης ἔλαβε, τὴν δέ ψυχὴν οὐδὲ
προυπὰρχειν εὶπεν οὐδὲ ἔκ τινος προυπαρχοὐσης οὐσίας γεγενῆσθαι, ὰλλί ότι παρ' ν
ἑαυτοῦ ό θεὸς ἐνέθηκε τὴν Ξωὴν, ό δὴ ψυχὴν νοερὰν καὶ εὶκόνα θεοῦ οἶδεν ὁ λόγος. καὶ
τὸ εὶπεῖν δέ τόν πατέρα ότι βασιλέα ἐπὶ τῆς γῆς ἐποίησε τόν ὰνθρωπον ό θεὸς βασι-
λευόμενον ὰνωθεν, ὰναιρεῖ τὸ λέγειν ώς διὰ κόλασιν ἐνεβληθησαν αί ψυχαὶ τοῖς σώμασιν·
τό γὰρ βασιλεὐειν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὐπὸ θεοῦ μόνου βασιλεὐεσθαι οὐ τιμωρίας, ὰλλὰ
μεγὰλης ἐστὶ τῆς τοῦ θεοῦ δωρεδις. προς τοὐτοις δὲ κόικεῖνο εἰπεῖν ὰναγκαῖον ὴγοὐ- ιο
μεθα πρός τοὐς τὴν προὐπαρξιν λέγοντας ότι εῖπερ ὰληθἐς ῆν τὸ προυπὰρχειν τὰς
ψυχὰς τῶν σωμὰτων, ἐγίνωσκον ὰν καὶ ἐμέμνηντο τί ἔπραττον καὶ πρό τοῦ εὶσελθεῖν
ἐν τοῖς σώμασιν, ὥσπερ καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν ἐπίστανται καὶ γινώσκουσι τὰ πραχθέντα

Π σο αν ίοωταις ἐν τοις σωμασιν. ὰποδείξομεν δέ τὸ γινώσκειν τὴν ψυχὴν μετὰ τὴν ἐντεῦθεν
ὰποβίωσιν τὰ αὐτῆι πεπραγμένα ἐξ αὐτῶν τῶν τοῦ εὐαγγελίου ρημὰτων· λέγει γὰρ ιε
ό δεσπότης ὴμῶν καὶ σωτὴρ Χριστός ἐν τῶι κατὰ Λουκὰν εὐαγγελίωι εὶς τὴν περιοχὴν
τοῦ Λαςὰρου καὶ τοῦ πλουσίου ταῦτα

ὰνθρωπός τις ὴν πλοὐσιος καὶ ἐνεδιδὐσκετο πορφὐραν καὶ βὐσσον
ευφθαὶνομενοἰ καθ' ίὶὶ-ὶἐραν λαμπρῶς. πτωχὸς δέ τις ῆν όνόίὶαῖὶ Λὰςα-
Ροῖι 09 ἐβἐβλητο πρός τόν πυλῶνα αὐτοῦ ὴλκωμένος καὶ ἑπιθυμῶνεο

Ο 0.* Η Π Αιχ ρτασ ηναι απο των ψιχίων τῶν πιπτόντων ὰπὸ τῆς τραπέςης τοῦ
πλουσίου· ὰλλὰ καὶ οί κὐνες ὰπέλειχον ἐρχόμενοι τὰ ἔλκη αὐτοῦ.
' ί ὶ - ι Η Ηεγενετο δε ὰποθανειν τον πτωχὸν καὶ ὰπενεχθηναι αὐτὸν ὐπὸ των
θ έ' ι , ι ιιαΥΥελων εὶς τὸν κολπον Άβραὰμ· απέθανε δέ καὶ ὁ πλοὐσιος και έτα-

. κα' ' ”Ψὶὶ ι εν τωι ὰιδηι έπὰρας τοὐς όφθαλμοὐς αὐτοῦ ὐπὰρχων έν βασὰ-εε
Η σο ι ι ο

νοκ ®Ραὶ Τον Άβραὰμ ὰπὸ μακρόθεν καὶ Χ\ὰ3αρον ἐν τοῖς κολποις αυ-
τοῦ. καὶ αὐτὸς φωνὴσας είπε· πὰτερ Άβραὰμ, ἐλἑησόν με καὶ πέμ-
ψον Λαςαρον ίνα βὰψηι τὸ ὰκρον τοῦ δακτὐλου αὐτοῦ ὐδατος καὶ κα-
ταψνξηι την γλῶσσὰν μου, ότι όδυνῶμαι ἐν τῆι ῳλογὶ ταὐτηι. είπε δὲ
ὶθβΡαὰμ' ί-ὶνὴσθητι, τέκνον, ότι ὰπέλαβες σὐ τὰ ὰγαθὰ σου ἐν τῆι Ξωῆι ειι
σου καὶ ^ἀ3αΡΘΞ ὁμοίως τὰ κακὰ· νῦν δέ οῦτος παρακαλεῖται, σὐ δέ

ρὶ Γ .υ Η :¬σ .Μὁδυνασαι. καὶ επὶ πασι τοὐτοις μεταξὐ ημων τε καὶ ὐμων χὰσμα μέγα
ἐστὴ ικτα ” ' ~ ·· ι · °ρ ι, οπως οι θέλοντες διαβηναι ενθεν προς υμας μὴ δυνωνται
μὶιδε Οί ἐκεῖθεν' ῖῖΡὸ§ ἡμᾶς διαπερῶσιν. εἶπε δέ· ἑρωτῶ οῦν σε, πὰτερ,
ίνα πέμψηις αὐτὸν εὶς τόν οίκον τοῦ πατρός μου, ἔχω γὰρ πέντε ὰδελ- εε
Φοὶἶὶῖι ὅ'ῖῖω5 δὶαμαρτὐρηται αὐτοῖς, ίνα μὴ καὶ αὐτοὶ εὶσέλθωσιν εὶς τὸν
τόπον τοῦτον τῆς βασὰνου.

Αὶσχυνθὴτωσαν τοίνυν οί 'ωριγένονς ὰντιποιοὐμενοι καὶ ἐκ τῶν τοῦ ὰγἰου
εὐαγγελίου βημὰτων. εί γὰρ προυπῆρχον αἱ ψυχαὶ τῶν σωμὰτων, ἐγίνωοκον ὰν

Ο [= ειετνὶ, Ι
1 ὰλλον Φιν. Οί ε βασιλείασ Οι ιι προοτέθεικεν ῖ - 5 οὐσίασ Οέῃἰὶ αίτίασ Ον

7 6 θὅ 'Τὸν ἀπό" 00 9 τἦς οσι. Ο" ιι ὐπαρξιν Ο" 12 ότι Οέ Ιιι ὰποδείξω Ξμεν
δὲ καὶ Ο" 15 ἑανῖῆ Ο* τοῦ Ο" αγίου Οι τοῦ ὰγίου Οε σε τὰ _ αὐτοῦ ἐρχόμενοι Ον
24 Τοῦ ὰβθαὰμ Ο" 26 ἀπό οιιι. Οι 31 οῦτος _ δε οπι. Ον", οοιτ. Ον ὶτι ιιιν.,. . Ο

οντοσ Οὐ ὶν νὶε- ανῖὁν νὲν ΟΤΙ ςε μέγα χόσμα Οι' 33 διαβαὶνειν Οι ἐνθεν οπι Οι
33,ὶ34 πρός ὐμδις _ ἐκεῖθεν οιιι. Ον 34 οί οιιι. Ον 35 εὶς τόν οιτι, Ον 36 διαμαρτὐρηται
καὶ Οι ςθ οὐν Ον ὰγίου οτιι. Οι
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καὶ τα πρὸ του σώματος αὐταῖς πραχθἐντα, καθαπερ καὶ μετὰ τὴν ὰποβίωσιν μἑμνηνται
των διὰ του σώματος αὐταῖς πεπραγμένων. τουτο γαρ ἐκ των ρἠσεων τοϋ ὁιγὶου εὐαγ-
γελίου ἐδιδαχθημεν.

"Οτι δὲ ταῖς θεοπνεύοτοις γραφαῖς ἀκολουθοιἶιντες οἱ αγιοι πατέρες τὰ τοιαῦτα
κατὲκριναν δόγματα ουν 'ωριγἐνει τῶι ταῦτα μυθολογησαμἐνωι, ἐξ αὐτῶν τὥν εῖρη- ε
μένων τοῖς ὰγἰοις πατρασι καὶ ἢδη μὲν σαφὥς απεδείξαμεν, οὐδὲν δὲ ῆττον καὶ δια των Ι. ν 652
ἐφεξῆς μαρτυριὥν τῶν αγἰων πατερων ὰποδεἰξομεν. καὶ πρὥτον τὸν αγιον ὶἶἐτρον
ἐπίσκοπον 'Αλεξανδρείας γενὀμενον καὶ μαρτυρα παραθησὁμεθα τοῖς τοιούτοις ἡμῶν
μαρτυρουντα λὀγοις

Τοϋ αγίου Πέτρου ἐπισκόπου καὶ μόιρτυρος τῆς μεγαλοπόλεως 'Δλεξανδρεἰας ἐκ τοῦ ιιι
πρώτου λὁγου περὶ τοϋ μηδὲ προυπἀρχειν τὴν ψυχὴν μηδὲ ὁιμαρτήσασαν διὰ τοῦτο

εὶς σὥμα βληθῆναι

Ἡγουμεθα τὰ περὶ του πρώτου ἐκ γῆς χοικοϋ γεγενημἐνου ανθρώπου παραθἐσθαι
πρὸς τὸ δεῖξαι ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ἐν τῶι αὐτὥι καιρῶι γενὀμενον, καν μερικὥς ποτε ὁ
ἔσω καὶ ἔξω λἐγηται ἄνθρωπος. εἰ γὰρ καὶ κατὰ τὸν σωτἠριον λόγον ὁ ποιἠσας ιο. τι, το
τὰ ἔξωθεν καὶ τὰ ἔσωθεν ἐποίησεν, ἀλλ' ουν γε ἐφὰπαξ καὶ ἐν ἑνὶ καιρῶι, τουτἑστι τῆι ιε
αυτῆι ἡμἑραι ὅτε εὶπεν ὁ θεὸς ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εὶκὁνα καὶ ὁμοἱωσιν σαι. 1, 26
ὴμετέραν, ὡς ἐκ τούτου εὔδηλον εἶναι ὅτι οὐκ ἀπὸ συνόδου ὡς προὁντος τινὸς ἑτέρου
καὶ αφ" ἑτέρου τόπου συνεληλυθὀτος γεγἑνηται. εἰ γὰρ ουνοδος ῆν, τίνος ἔνεκεν
καὶ πεποιημἑνον ἀνεγραῳη; αι

Καὶ μεθ' ἔτερα· ὥστε ουκ ἐνδἐχεται πρὸ σωμάτων ἐν οὑρανὥι ὰμαρτόινειν ιμυχὰς
μηδὲ ὅλως πρὸ σωματων ὑποστἀσας. Τὸ μάθημα Τοῦῖο “ῖῆἰ ἘλλΠνὶκῆ§ ἔϋπι φιλο·
σοφίας ξένης καὶ ἀλλοτρίας οΰσης τὥν ἐν Χριστὥι εὐσεβὥς θελόντων Ξῆν.

Τοῦ αὐτοῦ ἐκ τῆς μυσταγωγίας ῆς ὲποιἠσατο πρὸς τὴν ἑκκλησίαν μέλλων τὸν του
μαρτυρίου στἑφανον ἀναδἑχεσθαι ετ

Δια τοῦτο παρακαλω, γρηγορεῖτε, ὅτι εὶς θλῖψιν παλιν μἑλλετε εὶσελθεῖν. οἴδατε
πόσους κινδύνους υπἑμεινεν ὁ αναθρέψοα με Τῖαῖἠμ μου καὶ ἐΤῖἶσκΟῖῖΟ€ Θεωμα5 ἀπὸ Τῶν
μαινομἑνων εὶς τὰ είδωλα (οῦ καὶ τὸν θρὀνον διεδεξόιμην, εῖθε δὲ καὶ τὸν τρόπον) ς δὲ
καὶ ὁ μἐγας Διονύσιος κατακρυπτόμενος ἀπὸ τόπων εἰς τόπους, πρὸς τούτωι και Σα-
βελλίου θλίβοντος. τί δὲ εὶπω 'Ηρακλαν καὶ Δημήτριου τους μακαρἰους ἐπισκὸπους, 30
οἴους πειρασμοὑς υπέστησαν ὑπὸ τοῦ μανἑντος ” ωριγἐνους καὶ αὐτοῦ σχίσματα βαλὀντος
ἐν τῆι ἑκκλησίαι τα καὶ ἕως σήμερον ταραχὸις αὐτῆι ἑγείροντα;

.Θ

το-εο εκανε ίπ Ιοὶι. Βεπιειεο. Βερν. Ρειιτιὶὶ. [Τεκτο ιυια ῖ.Ιοι;ει·ε. εο, 2 ρ. ντο] 24-32 οκινιιτὶ ίπ
ειοτῖε ερυτὶίε Ροττί Αὶοκαιιεὶτῖιιῖ ῖνῖεεον, Ραεεῖοιιε άσε εαἰσιιε Ξαυι±ι·ἰοω νι .Ρίωτε ‹Ζ'κίΙε.ι·:υι‹ἱ›·ῖο] ρ. 75

Ο [= ειοι·ν], Ι
5 σὑν οιτι. Ο? μυθολογὴσαντι Ον ς/6 καὶ ῆδη -- ὰπεδεὶξαμεν ἐξ αυτῶν -- τισιν Ι

6 τῶν Βιὰ -τῶν Ον 7 ἀγτὼ-τα-τον οτ 9 μαρτυροῦντεσ Οι' το ἀλεξανδρείασ καὶ μαρτυ-
ροσ ΟΠ της μεγαλοπὀλεως οιιι. Ον τ: περὶ δὲ του Ο" ιο ἐμβληθηναι Ο" 13 ὴγου-
μεθα Ο ἡγοὐμεθα δεῖν Ι ἀναγκαῖον ἡγησἀμεθα καὶ Ιοὶι. 13ιυιι. τς λέγεται Ο' ι6 ἔξωθεν Ι
Ιοὶι. ζῦειτιτ. ἔσωθεν Ο Καὶ -τὰ ἔσωθεν ἐποίησεν Ι καὶ τὸ ἔσω αὐτὸς ἐποίησεν Ιὶοὶι. Βειιιι. καὶ τὰ ἔξωθεν
ἐποίησεν Ο" ἐποίησε καὶ τὰ ἔξωθεν Ο" 16 ἐν οιτι. Ι 18 ἑτέρου οτιτ. Ι 19 ὲῳ' ΟιΙ νο τὸ
πεποιημὲνον Οι εε τὸ γὰρ ΟΓΙ 23 ἐθελὀντων Ι 27 ἀνοθρεψὰμενὸς με Ι 29 τοῦτο Ον
31 βἀλλοντοσ Ον 3ι ὲγείραντα Οι'
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ΡΟ 963

ο.Αι·ἰαιι. ε,1η
[ΡΟ 16, 188]

1- ν 653

Ιὶοτιι. τς εο

ι98 οοι.τ.ε.οτ1ο εΔΒιεΑ1τ1‹:Δ 6

Πῶς τοίνυν δὔναταί “τις τῶν εὔ φρονοὔντων έναντιοὔσθαι τοῖς κατα ὶωριγένους
εὶίὶὶὶμένοις παρα του αγίου μαρτυρος καὶ ἐπισκόπου 'Αλεξανδρείας Πένμομὶ ὅΘ“Π5 Τὸν
καλὸν ὑπὲρ Χριοτοὔ αναδεξαμενος αγὥνα Οὔ μόνον ἀῖῖέκἠρνξεν =ωΡὶΥἑνῖὶν καὶ Τὰ
μυσαρα αὑτοῦ δόγματα, αλλα καὶ μαρτυρεῖ ως οὶ πρὸ αὐτοῦ αγιοι πατέρες πολλοὺς
ὔπέμειναν πειρασμοὔς απο τῆς ἐκείνου φρενοβλαβείας. 6

Είπε δέ καὶ ὁ έν αγίοις 'Αθανασιος έπἱσκοττος καὶ αὔτὸΞ ,Αλεξανδμεμ-ἙΞ Υενὁμενος
ἐν τῶι λόγωι τῶι εἰς τὸν βίον τοῦ μακαρίου 'Αντωνίου ταῦτα

Πῶς δέ χλευατειν ἡμᾶς τολματε λέγοντας τὸν Χριοτὸν ἄνθρωπον πεφανερῶσθαι,
απουγε ὔμεῖς ἐκ τοὔ νοὔ τήν ψυχὴν ὁρίτοντες φασκετε πεπλανῆσθαι αὐτὴν καὶ ”πε'πΤω-
κέναι απο τῆς αψῖδος τοὔ οὔρανοὔ εἰς σῶμα; 1"

Δεῖ προσἑχειν τοὺς ακροωμένους ὅτι ὁ ἐν αγίοις 'Αθανασιος σαφὥ€ ἐνανΐὶουῖαι
τοῖς λέγουσι προυπαρχειν τὸν νοῦν καὶ έκ τούτου γεγενῆσθαι την ψυχὴν ὰμαιπἠσασαν
καὶ πεπτωκυῖαν απὸ τῆς αῳῖδος του οὐρανου εὶς σῶμα.

Τοῦ αὑτοῦ έκ του κατα 'Αρειανῶν δευτέρου λόγου
Πασα ή φαινομἐνη κτίσις ἐν ἐξ ήμέραις γέγονε καὶ τῆι μὲν πρὼτπι Τὸ Φὥῶ ὁπεμ ἐκὰ· 15

λεσεν ήμὲραν, τῆι δὲ δευτέραι τὸ στερέωμα καὶ τῆι τρἰτηι συναγαγὼν τα ὔδατα έδειξε
την ξηραν καὶ τοὔς ἐν αὑτῆι ποικίλους προήγαγε καρποὔς καὶ τῆι τεταρτηι πεποίηκε τον
ῖιλῖον καὶ τὴν σελήνην καὶ παντα τὸν τῶν αστέρων χορόν, τῆι δὲ πἑμῖῖῖίιὶ 'των εν Τῖμ
θαλαττηι ὼιων καὶ τῶν έν τῶι αέ ιπετεινῶν τ` ν ένεσιν έκτισε, τῆι δὲ έκτηι τετραποδα
Ώ ` _. ρ Τ] Υ σα Ι Γ

ΕΤΗ ΤΜ Υῖι§ πεποίηκε, καὶ λοιπὸν τὸν ανθρωπου τὸν έκ ψυχης λογικῖιὶἐ και σωμα-Γ0Ξτ έν
τα τε αόρατα αὐτοῦ απο κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασι νΦ0ὔμενα Καθῦρἄ·
ται. καὶ οὔτε τὸ φῶς ὡς ή νὺξ οὔτε ὁ ήλιος ως ή σελήνη οὔτε τα αλογα ως ὁ λογικὸς
ανθρωπας ἐστιν οὔτε αγγελοι ὡς οὶ θρόνοι οὔτε οὔτοι ῶς αὶ ἐξουσἰαι, αλλα παντα μέν
3 ίεστι κτισματα, ἔκαστον δὲ τῶν γενομένων κατα γένος τῆι ὶδίαι οὔσἰαι ὡς γέγονεν, ἔστι
τε καὶ μένει. εε

ὶὶδοὔ καὶ ὁ ἐν αγίοις 'Αθανασιος παραδὶδωσιν ὅτι μετα παντα τα κτίσμονῖα ἐπῦὶιισεν
ὁ θεὸς τὸν ανθρωπον τὸν ἐκ σωματος καὶ ψυχῆς νοερας καὶ λογικῆς. οὐ γαρ εῖπε τὸ
σῶμα μετα παντα γενέσθαι, ίνα προυπαρχουσα ψυχή εἰσέλθηι ἐν αὐτῶι· αλλ' εῖπε
μετα παντα τα κτίσματα τὸν ανθρωπον γεγενῆσθαι τὸν έκ ψυχῆς λογικἦε Καὶ σώματος
δεικνὔς ότι αμφότερα, τουτἐοτι σῶμα τε καὶ ψυχήν, ὁ θεὸς κατα ταυτὸν έδημιοαργησεν. το

'Επειδή δὲ καὶ τοὔτο μετα τῶν αλλων “ωριγένους βλασφημιῶν εἴρηται ὅτι ή
τοῦ κυρίου ψυχή προυπῆρχε καὶ ταὑτηι ό θεὸς λόγος ῆνωτο πρὸ τῆς ἐκ παρθένου σαρκω-
σεως, καὶ τὴν τοιαὔτην αναιρῶν ληρωιδίαν ὁ αὐτὸς ό ἐν αγίοις Ἄθανασιοις ἐν τῆι πρὸς
Ἐπίκτητον ἑπιοτολῆι λέγει ταδε

31 οί. ὶιπείαιοτιι. β

Ο [= οοτνῖ, 1 Δ
5 ὑπὸ Ον 8 λέγοντασ ΟνΙ λἑγοντεσ Ον" 9 έκ του νοῦ τήν ψυχὴν ὁρἰ3ΘνΤν8 ΟΙ- ἶέὺνμ-

ειρτια Αεὶτείιιειεὶὶυιιι οιὶιιτιίτυὶ· τι τοῖσ ακροωμένοισ Ον 14 τοῦ αὔτου Ο τοῦ αγίου αθανασίου Ι,
εκαα ὶ:ο:ςὶ:ιιτι·ι ὶιτεοτ. του αγίου αθανασίου Ον 17 ἐποίησε Ι 18 τῶνε] τὸν Οι' 19 θαλασση Ον
σε τα οιτι. Ον" ὁ οιιι. Ον" 25 τε οιτι. ΟἹ 26 έν αγίοισ Ον" αγιοσ ΟΠ 28 ψυχὴ
ΟΠ ἡ ψυχη Ον οπι. Ο" 3ο κατ' αὑτὸν Ον οοττ., Ον 32 θεὸς οπι. Ον 33 αὐτὸς ὁ Ι ὁ
αὐτὸσ Ον αὔτὸσ Ο" οτιι. Ον
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Εὶκὀῖωἰ Καταγνώσονται ἑαυτῶν παντες οί νομίτοντες πρὸ τῆς Μαρίας είναι τὴν αν 1Ξρὶοί:.8
έξ αύτῆς σαρκα καὶ πρὸ ταύτης έσχηκέναι ψυχὴν ανθρωπίνην τὸν θεὸν λόγον καὶ έν ρ. τς, 7-το
αύτἦι πρὸ τῆς έπιδημίας αεὶ γεγενῆσθαι.

Εἰ τοίνυν κατα τα εὶρημένα τῶι έν αγίοις 'Αθανασίωι ή ψυχὴ του κυρίου ὴμῶν
'ὶησοῦ Χριστοῦ τοῦ κατα παντα ὁμοιωθέντος ὴμῖν χωρίς αμαρτίας ού προυπῆρχε τῆς 5
έν σαρκὶ αύτοῦ έπιδημίας, ποίας αν εἴη μανίας τὸ λέγειν τας αλλας τῶν ανθρώπων ψυχας
προυπαρχειν τῶν σωματων;

Ἄκούσωμεν δέ πρὸς τούτοις καὶ τοϋ έν αγὶοις Βασιλείου ἐν τῶι λόγωι τῶι εἰς τὸ
έν αρχῆι ῆν ό λόγος καὶ ό λόγος ῆν πρός τόν θεόν λἑγοντος ούτως Ιον Ι. ±

”Ορα μή ποτέ σε παρακρούσηται τό όμώνυμον τῆς φωνῆς· πῶς γαρ έν αρχῆι ΡΘ 31, εεε
ἦν ὁ ανθρώπινος λόγος τοῦ ανθρώπου κατω που λαβόντος τὴν αρχὴν τῆς γενέσεως; Η
πρό ανθρώπου θηρία, πρὸ ανθρώπου κτήνη, τα έρπετα ὅσα χερσαῖα καὶ ένυδρα, τα
πετεινα του ούρανοϋ, αστέρες ῆλιος σελήνη βοταναι γῆ θαλαττα ούρανός.

'ὶδού ό πατὴρ σαφῶς ὴμῖν προαγορεύει μὴ συναπαχθῆναι τοῖς του 'ωριγένους
μύθοις περὶ τῆς τῶν ψυχῶν προυπαρξεως. ού διδασκει γαρ ὴμας έν αρχῆι τὸν αν- 16
θρώπινον λόγον, τουτἐστι τήν ψυχὴν, αλλα διαρρήδην βοαι ότι ανθρώπου γένεσις
αστέρα έστὶ παντων τῶν του θεοῦ κτισματων. εί τοίνυν παντα τα κτίσματα πρό
τοϋ ανθρώπου, πῶς προυπῆρχον αὶ ψυχαί; ό γαρ πατὴρ ού πρὸ τοῦ σώματος, αλλα ΡΘ 965
πρό του ανθρώπου, όπερ ἐστὶ ψυχή τε καὶ σῶμα, εῖπε τα παντα γεγενῆσθαι, καὶ έκ
τούτου δείκνυται αμα ἑκατερον δημιουργηθῆναι. εν

Δέγει δὲ καὶ ὁ έν αγίοις Γρηγόριος ὁ Νύσσης, έκ τῆς εὶς τόν ανθρωπον πραγματείας ΡΘ 44- εεε

Ταχα γαρ ούκ έξω τῆς προκειμένης ὴμῖν πραγματείας ἐστὶ τὸ διεξετασαι τὸ αμφι-
βαλλόμενον ταῖς έκκλησίαις περὶ ψυχῆς τε καὶ σώματος. τισὶ μέν γαρ δοκεῖ τῶν
πρὸ ἡμῶν, οῖς ό περὶ τῶν αρχῶν έπραγματεύθη λόγος, καθαπερ τινα δῆμον ἐν ίδια-
Ξούσηι πόλει τας ψυχας προυφεσταναι λέγειν, προκεῖσθαι δέ κακεῖ τα τῆς κακίας καὶ Εν 656
τῆς αρετῆς ὑποδείγματα, καὶ παραμένουσαν μὲν έν τῶι καλῶι τὴν ψυχὴν τῆς πρὸς τὸ εν
σῶμα συμπλοκῆς μένειν απεὶρατον, εὶ δέ απορρυῆι τῆς τοϋ αγαθου μετουσίας, πρὸς
τόν τῆιδε βίον κατολισθαίνειν καὶ οίὶτως έν σώματι γίνεσθαι. έτεροι δέ τῆι κατα τόν
Μωσἐα ταξει τῆς κατασκευῆς τοῦ ανθρώπου προσέχοντες δευτέραν είναι τὴν ψυχὴν
του σώματος κατα τὸν χρόνον φασὶν, ἐπειδὴ πρῶτον λαβὼν ὁ θεὸς χοὔν από τῆς γῆς νν
τὸν ανθρωπον ἔπλασεν, ἔπειτα ούτως έψύχωσε δια τοῦ ἐμφυσἠματος.

Καὶ μετ' όλίγα· οί τῶι προτέρωι παρισταμενοι λόγωι καὶ πρεσβυτέραν τῆς ἐν ΡΘ τει 232
σαρκὶ Ξωῆς τήν πολιτείαν τῶν ψυχῶν δογματηοντες οὔι μοι δακοϋσι τῶν Ἑλληνικῶν
καθαρεύειν (δογματων) τῶν περὶ τῆς μετεμψυχώσεως μεμυθολογημένων. εἰ γαρ
τις ακριβῶς έξετασειε, πρὸς τοῦτο κοντα πασαν αναγκην τὸν λόγον αύτοῖς εύρήσει κοντα- αν
συρόμενον ζόνη φασι τινα τῶν παρ' έκείνοις σοφῶν εὶρηκἐναι ότι καὶ ανὴρ γέγονε καὶ

Ο [= έ1οτν], Ι
1 παντες ἑαυτῶν Ι 8 εὶς τό Ι οτιι. Ο ττ αρχήν] έν ἀρχὴν Ον τς βοταναι Ον Βρε.

βοτανη Ονῖνὶξ θαλασσα Ονῖῖ 15 ού ΟΠ οπι. Ον" απτο ἐν ρον οοιτοοί;ιιι·ειιιι ίιιε. ούκ Ον ιιι. ρτὶππι.
16 ατι ὴ Ον το καὶε οτιι. ΟΠ εο τούτου δὴ Ι ετ έν τῆ _ πραγματεία Ι εε ταχα
γαρ οιτι. Ον ες μὲν οιτι. Ον εε καθαπερ γαρ Ον ες λέγει Ο" οιιι. 1 26 εν οιιι. Ι
ε6,·'ε7 πρό τοῦ σώματοσ Ον εν απεὶραστον Ο 3ο χοῦν ό θα Ο" 3: οὕτως Ον" Οτος.
τοῦτον ΟΠ έμψύχωσε Ον ἐμψύχωσ Ον 33 έλλὴνων Οῖ 34 δογματων τῶν Οτομ. τῶν Ο
οπι. Ι περὶ ὴς οτιτ. Ι μυθολογηματων Ι 36 αν φασὶ Ονομα φασὶ Ο φασὶ γοῦν Ι
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γυναικός σὥμα ἠμφιασατο καὶ μετ” όρνέων ανἐτττη καὶ θαμνος ἔφυ καὶ τόν ένυδρον
έλαχε βίον, ού ττόρρω τῆς αληθείας κατα την έμὴν κρίσιν φερόμενος ό ττερὶ έαυτοἰὶ
ταυτα λέγων. όντως γαρ βατραχων τινῶν ἢ κολοιὥν φλυαρίας ίὶ αλογίας ὶχθύων
ἢ δρυἔὀν αναισθησίας αξια τα τοιαυτα δόγματα, τό μίαν ψυχὴν λέγειν δια τοσούτων
ἐλθεῖν. της δέ τοιαύτης ατοπίας αύτη ἐστὶν η αὶτὶα, τό ττρουφεσταναι τας ψυχας
οὶεσθαι· δι' ακολούθου γαρ η αρχη του τοιούτου δόγματος έττὶ τό ττροσεχές τε καὶ
τταρακείμενον τὸν λόγον ιτροαγουσα μέχρι τούτου τερατευουμένη διέξεισιν. εῖ γαρ
δια τινος κακίας αιτοοττασθεῖσα τῆς ύψηλοτέρας τι ψυχὴ πολιτείας ανθρωπος γίνεται,
έμτταθἑστερος δὲ τιαντως ὁ έν σαρκὶ βίος ὡμολόγηται τταρα τόν αίδιον καὶ ασὡματον,
αναγκη πασα την ἐν τῶι τοιούτωι γινομένην βίωι ἐν ὥι καὶ ιτλείους αὶ πρός τό αμαρτανειν
εῖσὶν αφορμαί, ἐν ιτλείονί τινι τῆι κακίαι γενέσθαι καὶ έμτταθέστερον διατεθῆναι. αν-

. . .. .θρωιτινης δε ψυχης τταθος η ττρός τό αλογόν έστιν όμοίωσις, τούτωι δε ττροσοικει-
ωθεισαν αὐτὴν εὶς κτηνὡδη φύσιν μεταρρυηναι· ατταξ δὲ δια κακίας όδεύουσαν μηδὲ
έν αλόγωι γενομένην τῆς ἐπὶ τό κακόν προόδου λὴξειν ποτέ. ῆ γαρ τοῦ κακού στασις
αρχη τῆς κατί αρετὴν ἐστιν όρμῆς, αρετὴ δέ έν αλόγοις ούκ έστιν. ούκοϋν τιρός τό
χεῖρον έξ αναγκης αλλοιωθὴσεται τταντοτε ττρὸς τὸ ατιμότερον ττροιουσα καὶ αεὶ τὸ χεῖρον
'ΤΠΞ Εν ἦι ἐστι φύσεως ἐξευρὶσκουσα, ὀίισττερ δέ τοϋ λογικού τὸ αἰσθητόν ύττοβέβηκεν,
ουτω και απο τούτου ἡ μετατττωσις γίνεται. αλλα μέχρι τούτου ιτροιὼν ὁ λόγος
αὶἶ'ΤΟῖΞι εἰ καὶ έξω τῆς αληθείας φέρεται, αλλα γε δια τινος ακολουθίας ατο-πον ἐξ ατόττου
μΐιαλανβανει· τό δὲ ἑντεϋθεν ῆδη δια των ασυναρτἡτων αύτοῖς τό δόγμα μυθο-ιτοιεῖται.
ιι μὲν Υὰρ ακολουθία τιαντελῆ διαφθοραν τῆς ψυχῆς ύττοδείκνυσιν· η γαρ ατιαξ τῆς ύψηλῆς
πολιτείας αττολισθὴσασα έν ούδενὶ μέτρωι κακίας στῆναι δυνἡσεται, αλλα δια τῆς πρὸς
τα τιαθη σχέσεως αττὸ μέν τοϋ λογικου προς τὸ αλογον μεταβὴσεταις αττ' ἐκείνου δέ
ιτρος την των φντὥν αναισθησίαν μετατεθὴσεται· τῶι δέ αναισθἡτωι τιως τό αψυχον,
τούτωι δέ τό ανύπαρκτον έτιεται, ὥστε διόλου δια τῆς ακολουθίας προς το μὴ ἔν αὐΐοῖε
ίὶ Ψ'-ίΧίὶ μετοιχωρἡσει. ούκουν αμἠχανος αύτῆι τιαλιν ἔσται ὴ ττρός τὸ κρεῖττον ἐιτα-
νοδον αλλα μὴν έκ θαμνου ἐπὶ τὸν ανθρωττον την ψυχὴν έτταναγουσιν. ούκοϋν.'πνῦΐιμοτεραν την έν θαμνωι Ξωην τῆς ασωματου διαγωγῆς έκ τούτων αττοδεικνύουσιν.
δέδεικται γαρ ότι πρός τό χεῖρον γινομένη η ττρόοδος τῆς ψυχῆς ττρός τό κατὡτερον
κατα τό εὶκὸς ύιτοβὴσεται, ύττοβέβηκε δέ την αναἱσθητον φύσιν τὸ αψυχον, εὶς ἕι δι'
ακολουθίας ἡ αρχη του δόγματος αὐτῶν την ψυχὴν αγει. αλλ' έττειδη τοῦτο ού
βούλονταις ·ὴ τῶι αναισθὴτωι την ψυχὴν κατακλείουσιν ὶἢ εἴττερ έντεῦθεν έτιὶ τὸν αν-
θρωτιινον αύτὴν έιταναγοιεν βίον, ιτροτιμότερον, καθως είρηται, τον ξυλὼδη βίον τῆς
τιρὼτης ατιοδείξουσι καταστασεως, εῖιτερ ἐκεῖθεν μέν ἡ ττρός κακίαν κατατιτωσις γἐγονεν,
υ Ν τ ε ι ο Φ ο ιι ιι ε -= ι· ι τ
ένλευθεν δέ Π ΤΓΡΘΞ αρετην επανοδος γινεται. ουκουν ακεφαλος τις καὶ και ατελὴς
Ο “Γοὶοί-·'ΤϋΞ διελέγχεται λόγος ό τας ψυχὰς έφ' έαυτὥν ττρό τῆς ἐν σαρκὶ Ξωῆς βιοτεύειν
κατασκευαςων καὶ δια κακίαν ἐνδεδέσθαι τοῖς σὼμασι.

Ο [= ειετν], Ἑ

2 οὐ ΟΦ- Ο* εαυτού Οιἱ αὐτοῦ Οεειι Οτοἕ. οαο. 3 ούτωσ Ον 3ι'4 ἢί· -- αναισθη-
σία ιι. Οι ·ς ο ι 6 ακολουθίασ Ον τιροσεχεσ τε ΟΒΙ Οτεις. ττροαεχέστερον ΟΕ" 8 ττολιτεὶασ
ίι Ψυλὴ Ϊ 9 ἔνναθἐστεροσ Οι τὸν Ονν Οτοἔ. τῶν Ο" τὸν τῶν Οιἰ αιδίων καὶ ααωμα-
"ίων Ο"-Π ΙΟ Υενομἑνην Ι τι: τἦι οιτι. Ον γενέσθαι Ι Οτοἔ. γίνεσθαι Ο 12 τούτο: δὲ
ΟΓΙ Οιτιη. τούτω Ο" καὶ τούτω Ον ιειις ττροαεικιωθεῖσαν Οι 13 αὐτὴν] εὶσ αὐτὴν Ον τέ Οε
ὁδενννσα Οί" ιιιι γενομένη Οε λὴξει Ον" 16 ατιιιότερον Ον" Ι Οτοἔ. χεῖρον καὶ ατιμότε-
ρον Ο” 17 αὶαθητικόν Ι το εἰ 1 Θτοἕ. οιτι. Ο αι γαρι Ι Οτεἔ. οιτι. Ο 25 διόλου
οιιτ. Ι καθόλου ίἐτοἔ. οὐ αμὴχανον Ου οιύτἦι οιτι. Οι 27 ούιἶι 1 28 έκ θαιινου Ο"
ἀποεέίκνυσί Ι 29 ίι Θΐῃ- 00 ό Οι 31 ακολουθὶαν Οι 31/32 αγει - ψυχὴν οιτι. ΟΙἙ
ςο κατακλείει Ι 32}33 ούἶἶἶιῖι Ι 34 αποδεἰξωσι Ον 36 ἐφ' έαυτὥν (Ετος. έν έαυτὥ Ο
ἐν ἑαυταῖς Ι
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Προδἠλου τοίνυν ούσης τῆς τού πατρός διδασκαλίας καὶ αποκηρυττούσης τὸ
λέγειν προυπαρχειν τὰς ψυχὰς τῶν σωματων, ακούσωμεν καὶ τοϋ ἐν ὰγίοις Θεοφίλου
τοϋ ἐπισκόπου 'Αλεξανδρείας από τού λόγου του γραφέντος πρός τινας μοναχούς τα
'ωριγένους φρονοιἶιντας λέγοντος ταδε

Ούκοὕν αναθεματί3οντες τὸν 'ωριγἑνην καὶ τούς αλλους αὶρετικούς, ὥσπερ ἡμεῖς 5
καὶ ό τῆς 'Ρωμαίων αγίας ἐκκλησίας ἐπίσκοπος 'Αναοτασιος έκ παλαιοτέρων αγωνι-
σμὰτων ἔνδοξος στρατηγός έπισἠμου λαοῦ χειροτονηθείς, ῶι καὶ πασα ἡ τῶν μακαρίων
κατὰ τὴν Δύσιν έπισκόπων έπεται σύνοδος, ὰποδεχομἐνη τῆς τῶν 'Αλεξανδρἐων ἐκ-
κλησίας την κατὰ τοῦ ασεβους ψῆφον.

Τοῦ αύτού έκ τῆς ἐπιστολῆς τῆς πρὸς τούς ἐν τῆι Σκήτει αγίους πατέρας διὰ τούς έγ- ιν
καλούντας τὴν τῶν δογματων “ωριγένους καθαίρεσιν

Ἑτόλμησαν τινὲς εἰπεῖν διδασκαλον είναι τῆς ἐκκλησίας ' ωριγἑνην. αρα
πρέπον τῶν τοιούτων ανἐχεσθαι; εἰ διδὰσκαλός ἐστι τῆς έκκλησίας 'ωριγένης, μεγαλο-
φρονουσιν Ἄρειανοί τε καὶ Εύνομιανοὶ καὶ Έλληνες, οῖ μὲν εὶς τὸν υὶὸν καὶ είς τὸ πνεῦμα
βλασφημούντες, οί δὲ μετὰ του δυσσεβεῖν ὁμοίως αύτοῖς καὶ την αναοτασιν τῶν νεκρῶν ιν
χλευα3οντες.

Σαφὲς τοίνυν έκ τῶν εὶρημένων γεγένηται ότιπερ ὁ τοῖς αγίοις πατρασιν ακολουθῶν
ούκ αμφιβαλλει ως οἱ τὰ ὶωριγένους φρονοῦντες τῆι 'Ελληνικῆι πλανηι καὶ 'Αρειανικῆι
ακολουθούσι μανίαι.

λέγει δὲ καὶ ὁ ἐν αγίοις Κύριλλος ἐπίσκοπος 'Αλεξανδρείας ἐκ τῆς έιτιστολῆς τῆς νο
πρὸς τούς έν Φουαι μοναχούς κατὰ τῶν λεγὀντων μὴ είναι ἀναστασιν τῶν σωματων ταδε

Φασὶ τοίνυν τῶν ἐν ύμῖν τινας αρνεῖσθαι τῶν ανθρωπίνων σωμάτων τὴν αναστασιν,
όπερ ἐστὶ μέρος τῆς όμολογίας ημῶν ῆς ποιούμεθα προσιόντες τῶι σωτηρίωι βαπτί-
σματι. όμολογουντες γὰρ τὴν πίστιν προσεπἀγομεν ότι πιοτεύομεν καὶ τῆς σαρκός
αναστασιν. εὶ δ' αναιρούμεν τοῦτο καὶ ού πιστεύομεν ότι Χριστὸς έκ νεκρῶν ἑγἠ- εν
γερται, ίνα ἡμᾶς ἑαυτῶι συναναστἡσηι, χωλεύουσαν έχομεν τὴν πίστιν καὶ τὴν βασιλικην
αφέντες όδὸν βαδίςομεν την διεστραμμἑνην. ἔστι δὲ η τοιαύτη κακοδοξία της 'ωρι- Ρο 969
γένους φρενοβλαβείας, όν καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ως διαοτρἑφοντα την αλἠθειαν απε-
κῆρυξαν καὶ ανεθεμὰτισαν. ού γὰρ έφρόνησεν ως Χριστιανός, ὰλλὰ ταῖς Ἑλλήνων
ακολουθἠσας φλυαρίαις πεπλανηται. ἡ δὲ αρχη τοῦ νοσἠματος έντεῦθεν αύτῶι εν
συμβέβηκε. φησὶ γὰρ ότι προυπὰρχουσιν αἱ ψυχαὶ τῶν σωμάτων καὶ από αγιασμού
παρηνἑχθησαν εἰς ἐπιθυμίας πονηρὰς καὶ απέστησαν θεού καὶ ταύτης ένεκα τῆς αἰτίας
κατεδίκασεν αύτὰς καὶ έσωματωσεν, καὶ εὶσὶν ὡς έν δεσμωτηρίωι ἐν σαρκὶ. η δέ ὲκκλησία Ι. ν 66ο
ταῖς θεοπνεύστοις έπομένη γραφαῖς ούκ οίδε τῶν σωματων προυιταρχουσαν τὴν ψυχὴν,

Ο [= ειοτν], Ι
2 έν ὰγίοις οιιι. Ι 2/ς τοῦ - αλεξανδρείαε Θεοφίλου Ι 5 αναθεμαθίςετε Ι 6 τε καὶ Οι

αγίας οιιι. Ι 7 ἡ Ι οπι. Ο το τού αύτού Ο Θεοφίλου αλεξανδρείας Ι έκ τῆς οιιι. Ο, τῆι
οαι. Ον πατέρας Ι οπι. Ο τις τε οιτι. Ον εὶςε οιιι. Οι τς τοῦ ΟΗΙ τὸ Ο” ει πρὁε
τούς οαι. Οι έν φουα Ον οοιτ., ΟΗΙ έῳουα Ο" τῶν οιιι. Ον" ταυτα ΟΝΙ εε τινὰσ Ι
τινἑσ Ο εις τῆσ Ι εὶσ Ο 25 τοῦτο οιο. Ον ὁ γῇ ΟΤΙ οὐ ἑαυτῶ συναναοτἠση ΟΤΙ έαντῶ
ἀναοτὴση Ο" ὰναστὴση ούν έαυτῶ Οε την πίστιν έχομεν Ο" 31 από αγιασμού Ον ὰγιασμῶ
Ο" αγνισμῶ ΟΙ' κὰκ τού αγιασμού Ι 33 ὡς οιτι. Ι ἑνε ΟΜἹ τῆ Ο" αιιικ: η δὲ Ιιειὶιοιττ
τοϋ αύτού έκ ἠσ ἐπιοτολῆσ τῆσ πρὸσ τούσ έν φουᾶ μοναχούσ [τῆσ πρόσ - μοναχούσ ὲπιστολῆσ Οε] Ο
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αλλ' ούδέ προαμαρτησασαν πρὸ αύτῶν. πῶς γὰρ η μὴ ύφεοτῶσα καὶ ὰμαρτεῖν ῆδύνατο;
φαμέν δέ ότι ίέιτλασε μέν ὁ τῶν όλων δημιουργός τό σῶμα έκ γῆς, έψύχωσε δὲ αύτό ψυχῆι
νοεραι. καὶ αύτη έοτὶν ῆ τού ανθρώπου κατασκευἠ.

Καὶ μεθ' έτερα· ότι ούκ ἐκ προγενεστέρων, ῶσ φασιν, ὰμαρτηματων καταδεδίκασται
ιῆ τού ανθρωπου ψυχὴ καὶ είς τούτον κατεπέμφθη τὸν κόσμον, πιστὼσεται γρὰφων καὶ 6
ὁ πανσοφος Παύλος· τούς γαρ πανταςῆμας δεῖ φανερωθῆναι ἔμπροσθεν τού
βήματος τού Χριστού, ίνα κομίσηται έκαστος τὰ διὰ τού σώματος πρός
α ἔπραξεν είτε αγαθόν είτε φαύλον. δια τί γὰρ μόνα τα διὰ τού σώματος φανερω-
θὴσεσθαί φησι καὶ ούχὶ δὴ μᾶλλον καὶ τα πρό τού σώματος, είπερ ῆιδει προούσαν καὶ
'ῖίίλονίιλνιιυτἠσασαν την ψυχὴν; εἰ δὲ ἐπὶ μόνοις κρινόμεθα τοῖς διὰ τού σώματος, ούκ ιν
έχομεν δῆλον ότι προγενεοτέραν τού σώματος αμαρτίαν. ού γαρ ύφέστηκεν ὅλως
ἡ τού ανθρώπου ψυχὴ πρό αύτού. -πληροφορεί δὲ πρὸς τούτο ημας καὶ ιὶι τού νομικού
ΥΡἀννα°ι°05 ὕύνοινδ- εἴ γὰρ, ὥς φησιν ὁ πεπλανημἐνος " ωριγἑνης, έκ τῶν προ-
γενεστέρων αμαρτιῶν λόγωι κολασεως ῆτοι τιμωρίας ἐδέξατο τό σῶμα η ψυχὴ, δια
ποίαν αἰτίαν ὴπείλησε θανατον τοῖς αμαρτανουσιν; έδει γὰρ μαλλον τούς δικαίους ιι
αποθνἡισκειν, ίνα απαλλαττωνται τῶν δεσμῶν καὶ τῆς τιμωρίας, ςῆν δὲ τούς αλιτη-
ρίους, ίνα κολὰςωνται μὴ απαλλασσόμενοι τῶν δεσμῶν.

Ἐκ τῆς ἐκτεθείσης ύπό τῶν κατ' Αἴγυπτον καὶ 'Αλεξανδρειαν ἑπισκὀπων συνοδικῆς
ἐπιστολῆς κατὰ τῶν Ἱὺριγένους δογμόιτων

Ούτος τοίνυν ὁ προκείμενος 'ωριγένης καθάπερ τό τῆς έρημὡσεως βδἐλυγμα έν αι
ί-ίἐσωι τῆς αληθούς έκκλησίας γεγἑνηται καὶ πρεσβύτερος χειροτονηθεὶς ύπὸ τῆς κανονικῆς
Τε καὶ μία5 χειρὸς ἀληθινῆς είχε τὸ αξίωμα τού πρεσβυτέρου ψιλόν τε καὶ μόνον καθαπερ
καὶ τὸ τῆς αποστολῆς εὶχεν ὁ κλέπτης καὶ προδότης 'ὶούδας. αρξαμἐνου γὰρ αύτού
βλασφἠμονε ὁνιλίού ὁνιλεῖν ό κατ' ἑκεῖνο καιρού μακαρίτης 'ὶ·ὶρακλα5 ἐ°ῖῖίσὶ<Ο'Π“Ο§ ὡε
ἀΡο”ίὴΡ Καὶ ἀνῖίελουργὸς φιλαληθης τού τῆς έκκλησίας χωρίου τυγχανων έκ μέσου τού εε
καλού σίτου τούτου έξέτιλεν ὡς τού πονηρού ςιςανίου όντα αληθῶς.

Καὶ μετί όλίγα· ἐκπεσὼν ούν ούτος ἐπὶ την γῆν ούρανόθεν ὡς ὰστραπἠ, καθαπερ
ὁ τούτου πατὴρ ό διαβολος, θυμού πνέων πολλού καὶ δεινού κατὰ τῆς αληθείας έπί
Τὴν καλοϋὶ-ὶένῖὶν Παλαὶστίνην χωραν ῇλευσε καὶ καθίσας ἐν τῆι Καισαρἐων μητρο-
πόλει κακεῖσε τὸ πρόσωπον αποκαλύψας όλον ἐξ όλου τού καλύμματος, καθαπερ ό ιιο
ὶΧθὑ§ ίι σιιτιία παρα τισι καλουμένη, όσπερ αύτῶι καθ' ηδονην ἐτύγχανε, σκοτεινόν τε
καὶ μέλανα ὶὸν έξεμέσας έγγραφως απετυπώσατο καὶ καθαπερ 'ίουδαικός καπηλος
προσχἠματι αγαθού πικρῶι γλυκύ κατἑμιξε. τί γὰρ ό κακομήχανος καὶ μανιώδης
λέγει; ῆν, φησί, πρό σώματος ἠ ψυχη ἐν ούρανοῖς προούσα, κακεῖσε, φησίν, αμαρτη-
σασαν ἐν φυλακῆι κατἠγγισε, τουτέστιν έν τῶι σώματι κατέπεμψεν, εὶς καθαρισμόν, εε

Ο [= ειοτν]
τ ἡ Οειῖ εὶ Ο" έφεοτῶσα Οι καὶ οαι. Οη ὰμαρτανειν Ον 2 αύτῶ Ον 5 καὶε

οει. ι 8 εγεεε οι ῳανιια ο·= 8/9 φανερωνἠσι-οι ον 9 τον σιν- Ο” ὶίινειι
είδη Οι τς ῶς οιιι. Ο" τις ὰμαρτηματων Ον 16/17 αλιτρούσ Ι αλλοτρίουο· Ολ' 17 κο-
λαςονται Οι απαλλαττόμενοι Ον" τ8 τού αύτού οκττιι. ί;ε›;ί:ιιιπ ὶιι αις. ενροτὶοτο Ον
ύπό τῶν Ι τῶν ΟΝ" οιιι. Οε το θαυμάτων Ον 2ο ἐρημίασ βδέλλυγμα Ον οις όμιλεῖν
ὁμιλίασ Ο" ἐκείνου Ο" ηρακλασ επίσκοπος Ι ὴρακλασ ὁ ὲπίσκοποσ Ον" έπίσκοποσ
ὴρακλᾶσ Οε 26 ἑξἑτιλλεν Ο", οοιτ. Ον 28 όε οιτι. Ο” πνἐων Οῖἱ τού τε Ο-ε τούτου Ον
πο παλαιοτηνην Ο" παλαιοτείνην Οι οοιτ. έπλευσε πνεύσασ Ον καθἠσασ ΟΦ ἐν τῆι]
έν τῆ κατα Οι 3ο κακεῖθεν Οί' προσωπεῖου Οῖἱ 31 δσπερ Ι ῶοπερ Οι δπερ Ον"
αύτῶ Ι αύτού Ο 3τ|32 σκοτεινός τε καὶ μέλας Ι 32 μέλαν Ον" βίου ίόν Ον" ὶός Ι
ἔξεμἑσασ ὶί έξεμἐσας ἑκεῖσε Ο 33 γλυκςῖ Ον
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φησὶ, καὶ σωφρονισμὸν τῶν ἐν ούρανοῖς αύτῆι γεγενημένων ὰμαρτιῶν. πρῶτον
ἔνθεν εύθύς ό ασεβέστατος μυθολογεῖ καὶ μόιχεσθαι τῆι αληθείαι θέλει.

Καὶ μετ' όλίγα· εί δέ προῆν ὴ ψυχὴ έν τοῖς οὐρανοῖς καὶ προημαρτηκεν έκεῖσε, Ι..°ν 66ι
καθὼς “ωριγἐνης ό μανιώδης καὶ θεομόιχος έφησεν, ἔδει μὴ λέγειν τὸν ὰγιώτατον προ-
φητην καὶ πλασσων πνεύμα ανθρώπου ἐν αύτῶι, ἀλλὰ μαλλον καταγγίςων Ζειοιι. τε, τ
πνεύμα ανθρώπου έν αύτῶι ῆ ταχα καταιτέμπων. νύν δὲ μὴ τούτο λέγων, αλλα ν
πλασσων ἐν αύτῶι δείκνυσι τούτον λύκον όντα βαρύτατον ἑνδεδυμένον έξωθεν πρός
αττατην απωλείας τα κώιδια. ώς ούρανόθεν γαρ ὁ έπίληπτος καὶ τὰ έκεῖσε δια-
τετυπωμένα ἐπιστὰμενος προφανῶς ού μόνον προούσαν, αλλα καὶ προημαρτηκέναι
τὴν ψυχὴν λέγει. ιν

Ἄποδἑδεικται τοίνυν δια τε τῆς θείας γρσφἦε καὶ τῶν αγίων πατερων ότι οὐδὲ
τῆι τῶν Χριστιανῶν αληθινῆι πίστει ούδέ τῶι όρθῶι λόγωι συμβαίνουσιν αἱ τῶν αί-
ρετικῶν περὶ προυπαρξεως ψυχῶν φαντασίαι.

Καὶ τούτο δὲ πρὸς τοῖς αλλοις τὴν 'ωριγένους παρίοτησιν ανοιαν, τό λέγειν τὸν
ούρανόν καὶ τὸν ῆλιον καὶ την σελἠνην καί τούς αστέρας καὶ τα ύδατα τὰ έιτὰνω τῶν ιν
ούρανῶν ἔμψυχα καὶ λογικας τινας είναι δυναμεις. ταύτα δὲ σαφῶς απαγορεύει
καὶ ὁ έν αγίοις Βασίλειος ἐν τῶι τρίτωι λόγωι τού ύπομνῆματος τῆς έξαημέρου λέγων
κατὰ τῶν 'ωριγένους δογμάτων ούτως

'Ημῖν δὲ καὶ πρός τούς από τῆς ἑκκλησίας ἐστί τις λόγος περὶ τῶν διακριθέντων ύδα- Ρο ερ, 73
των, οῖ προφασει αναγωΥἦ5 καὶ νοηματων δῆθεν ύφηλοτέρων εὶς ἀλληγορίαν κατέφυγον εν
δυναμεις λἑγοντες πνευματικὰς καὶ ασωμἀτους τροπικῶς έκ τῶν ύδατων σημαίνεσθαι καὶ
ανω μὲν ἐπὶ τού στερεώματος μεμενηκέναι τὰς κρείττους, κατω δὲ τοῖς περιγείοις καὶ ύλι-
κοῖς τόποις προσαπομεῖναι τὰς πονηρας. διὰ τούτο δέ φασι καὶ τὰ επανω τῶν ούρα-
νῶν ύδατα αὶνεῖν τὸν κύριον, τουτέστι τας αγαθὰς δυνὰμεις αξίας ούσας διὰ καθαρότητα
τού ῆγεμονικού τόν πρέποντα αίνον ἀποδιδόναι τῶι κτίσαντι· τὰ δὲ ύποκὰτω τῶν εν
ούρανῶν ύδατα τα πνευματικα είναι τῆς πονηρίας από τού κατα φύσιν ύψους είς τὸ τῆς Εριι. 6, ισ
κακίας βαθος καταπεσόντα, απερ ὡς ταραχώδη όντα καὶ στασιαστικα καὶ τοῖς θορύβοις
τῶν παθῶν κυμαινόμενα θαλόισσας ῶνομασθαι δια τὸ εύμετὰβλητον καὶ αστατον τῶν
κατὰ προαίρεσιν κινηματων. τούς δὲ τοιούτους λόγους ὡς ὀνειρατων συγκρίσεις καὶ
γραώδεις μύθους αποπεμψόιμενοι τὸ ύδωρ ύδωρ νοὴσωμεν καὶ τὴν διὰκρισιν την ύπό τού εν
στερεώματος κατὰ τὴν αποδοθεῖσαν αἰτίαν δεξώμεθα, καν εὶς δοξολογίαν ποτὲ τού κοινού
τῶν όλων δεσπότου τα ύπερανω τῶν ούρανῶν παραλαμβανηται ύδατα, ού λογικὴν αύτα
φύσιν παρὰ τούτο τιθἐμεθα. ούτε γαρ οἱ ούρανοὶ ἔμψνχοι, ἐπειδὴ διηγούνται Ρε. τε, 2
δόξαν θεού οὐδὲ τὸ στερέωμα ςῶιον αἰσθητικόν, ἐπειδὴ αναγγέλλει ποίησιν τῶν ιν
χειρῶν αύτού.

τις. τς οἱ.ειιιε.ὶ:ὶι. ξ

Ο [= ειοτν], Ι
τ φησὶ οιτι. Ι ὰμαρτηματων Οι 2 εύθύς οιιι. ΟΠ 3 τοῖς οιτι. Ι προημαρτησεν ὶἶ

5/6 αλλα - αύτῶι οιτι. Ον 7 τούτον] τὸν Ον 8/ςι ἐκεῖθεν τετυπωμένα Οι ο προεπιοταμενοσ
φανερῶσ ΟΠ οοιτ. ΟΙ' προημαρτηκυῖοιν Ι 12 τού ὁρθού λόγου Οῖ ὸρθῶι οιτι. Ον
13 ὑπὰρξεωο· Οι ψυχῶν οτα. Ον τς την σελἠνην καὶ τὸν ῆλιον Οε ι6 ὲμψύχουσ Ι
εε ανω μὲν Ο ανωθεν Ι 26 τα ΙΒεε. οιιι. Ο πνεύματα Ο" 28 ὡνομασθαι ΙΒιιε. όνομα-
Ξεσθαι Ο" χρὴ όνομαςεσθαι Ο” καὶ ᾶοτατον σοι. Ι 29 δη Ι συγκρίσεις ΙΒ:ιε. ονγχύσεισ Ο
32 αύτα] κατα Οι 35 σὶσθητικόν ΟεΙ13ιιε. αὶσθητόν Ον"

26*
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Δεῖ δὴ προσἑχειν Τοῦς ὰκροαΤὁ‹ς ὅΤι Τῶι εἰπεῖν Τὸν παΤἐρα ὶπρὸς Τοὺς ἀπὸ Τῆς
εκκλησίας ἐσΤί Τις ὴμῖν λόγος' περὶ ” ωριγἐνους διαλἑγεΤαι Τῆς Τοῦ θεοῦ χαριΤος καὶ Τῆς
ὁιγὶας Τοῦ θεοῦ ἐκκλῆσἱας ἀπελαθἑνΤος καὶ Τῶν ὁμοφρὁνων ἑκεὶνωι· οὐ γὰρ εῖπε· πρὸς
Τοὺς ἐν Τῆι ἐκκλῆσἰαι, ἀλλὰ 'πρὸς Τους ἀπὸ Τῆς ἑκκλησἰας ῆμῖν ἐσΤ{ Τις λογος". καὶ
δια μὲν Τοῦ εἰπεῖν ῆμῖν Τοὺς Τῆς ἐκκλησίας ἐδἠλωσε, δια δὲ Τοῦ ἀπὸ Τοὺς ΤαὐΤῆς ἀποπε- Τ
σὀνΤας ἐσἡμανεν.

'Ἑν δὲ καὶ μόνον Τῶι δυσσεβεῖ 'ωριγἐνει σποὐδασμα γἑγονε Τὸ Τὴν Έλλῆνικῆν
πλανην κραΤῦναι καὶ Ταῖς Τῶν σαθροΤἑρων ψυχαῖς 3ι3ὸινια ἐγκαΤασΤτεῖραι. δι' ἑὶ κἀ-
κεῖνο Τὸ γἑλωΤος μὲν άξιον, παρ' αὐΤοῦ δὲ ὅμως εὶρῆμἑνον περὶ Τῆς Τῶν ἀνθρώπων ἐκ νε-
κρῶν ὰνασΤὀισεως προσθεῖναι συνείδομεν. λέγει γὰρ οΤι ἐν Τῆι ἀνασΤὀισει σφαιρο- ιο
ειδῆ ἑγεἱρονΤαι Τα σώματα Τῶν ἀνθρώπων. ὥ Τῆς ἀνοἰας καὶ ἀμαθίας Τοῦ φρενο-
βλαβοῦς ΤοὐΤου καὶ Τῶν Έλλῆνικῶν δογμόπων ὲξηγηΤοῦ. ὁσΤις ΤυφλωΤΤων Τὴν
διάνοιαν καὶ Τῆι Τῶν ΧρισΤιανῶν πίσΤει μυθους ἐπιμεῖξαι σπουδὰσας αὑΤῆν Τὴν Τῶν
Χριοπιανῶν ελπίδα Τε καὶ σωΤηρἱαν, ΤουΤἐσΤι Τὴν ἐπηγγελμἐνην ἡμῖν ἀνόιοπασιν, ἐσπού-
δασεν ἐνυβρἱσαι μηδὲ Τῆν Τοῦ κυρίου ἀνὰσΤασιν ἐνΤρεπὀμενος. ἐγερθεὶς γὰρ ὁ κύριος Τε
ἐκ νεκρῶν καὶ ἀπαρχὴ Τῶν κεκοιμημἐνων γενόμενος Τοῖς μαθηΤαῖς ὥῳθη καὶ ἔδειξεν αὐΤοῖς
καὶ Τὰς διαΤρἠσεις Τῶν χειρῶν καὶ Τῶν ποδῶν καὶ Τὴν πληγῆν Τῆς πλευρᾶς καὶ ἔφαγε
μεΤὰ Τὴν ἀνἀσΤασιν, οὐχ ὡς Τροφῆς δεὀμενος, ἀλλ' ῖνα Τῶι Τρὁπωι ΤουΤωι Τῆν Τοῦ ὰνα-
σΤὰνΤος σὼμαΤος φύσιν πισΤώσ·ηΤαι. ἀμἐλει Τοι καὶ ἀναλαμβανομἐνου Τοῦ κυρίου
ὁ ἄΥΥελ0Ξ πρὸς Τοὺς ι±αθηΤὰς ἔλεγεν· οῦΤος ὁ ὶὶησοῦς ὁ αναληφθεὶς αφ' ὑμῶνεο
εὶἐ Τὸν οὐρανὸν οῦΤως ἐλευσεΤαι ον Τρὀπον ἑθεἀσασθε αῦΤὸν πορευ-
ὁμενον εὶς Τὸν οῦρανὀν. εἰ δὲ καθως ' ωριγἐνῆς μαίνεΤαι, σφαιροειδὲς ῆν Τὸ σῶμα
Τοῦ κυρίου, πῶς εὶχε δεῖξαι Τὰς Τῶν χειρῶν καὶ ποδῶν διαΤρἠσεις ῆ Τὴν πληγῆν Τῆς
'πλεὶ-ὶ9α§Ι ἢ πῶς φαγεῖν ἡδυνοαο ῆ ὅλως ὑπὸ Τῶν μαθηΤῶν γνωρισθῆναι; πῶς δὲ καὶ
Τα Τῶν ὰγίων σὡμαΤα μεΤὰ Τὴν Τοῦ κυρίου ὰνὰσΤασιν ἐγερθἑνΤα καὶ ὀφθἐνΤα ἐν Τῆι εε
ὰγίαι πόλει δυναΤὸν ῆν παρὰ Τῶν ἄλλων γνωρισθῆναι, εἴπερ ἐν ἄλλωι σχὴμαΤι ἦν
παρ) ὅπερ ἑΤύγχανεν ἐν Τῆι Ξωῆι; ἐν Τῆι πἐΤραι Τοίνυν Τῆς πίσΤεως οὐκ ἐσΤηριγμἑνος
ἀλλὰ ΤοιαυΤας καὶ Του-των πολλῶι χεἱρους βλασφημίας ὁ δυσσεβῆς " ωριγἐνης ἐκ-
θἑμενος εὶκὀΤως ἐν Τῶι καιρῶι Τοῦ μαρΤυρἰου Τὸν μὲν ΧρισΤὸν ἀπ·ηρνἠσαΤο, Τῆι δὲ παρ”
αὐΤοῦ εὶσαγομἑνηι Ἑλληνικῆι πολυθείαι προσεκὐνῆσε. καὶ ΤοῦΤο δὲ καΤὰ θεοῦ γἑγονε Το
“πΡὀνΟὶαν› ὶνα μὴ ἀὶῃὶ Ι-ὶἀρΤυρος ἐν Τῆι ἐκκλησἱαι δεχθῆι καὶ ἑνΤεῦθεν Τῆι ποἱμνηι Τοῦ
χἰϋὶσΐου βλάβη °πΡ0σγἑνηΤαι. εἰ γαρ Τινἑς εὶσι καὶ νῦν ὁμολογοῦνΤες μὲν Τὸ ἑκεὶνου
πΤῶμα, ἀνΤιποιοὐμενοι δὲ Τῶν αῦΤοῦ, πῶς οὐκ ἔμελλον Τὰ αῦΤοῦ ὡς μαρΤυρος καὶ παΤρὸς
ὲκδὶκεῖνι εἴπερ σννἑβὶι αὐΐὸν μὴ προσκυνήσανΤα Τοῖς εὶδωλοις Τελειωθῆναι; οιἶιδεὶς γὰρ
Τῆς αληθείας ἀνΤεχὀμενος ἑκπἰπΤει θεοῦ ῆ ὲγκακαλιμπανεΤαι ῦπ' αῦΤοῦ καΤὰ Τὸ εἱρη- εε
μἐνον Τῆιθεἰαιγραφῆι· ἑμβλἑψουτε εὶς ἀρχαἰας γενεὰς καὶ ὶ8εΤε· Τίς ὲπἰοπευσε
Τῶι κυρίωι καὶ ἐγκαΤελεὶφθ·η; ῆΤίς ῆλπισεν εἰς αὐΤὸν καὶ ῦπερεῖδεν αῦΤὀν;
=ωΡὶΥἐνΠ§ δὲ ὁ δι-ισσεβὴ§ Τὰ§ ἔαι-"Οὔ βλασφημίας οὐ μἑχρις ἑαυΤοῦ ἔσΤῆσεν, ὰλλὰ διὰ

Το. 1: ‹:ἱ.ειιιαὶ:ὶι.-ε
3ο ειπεῦθεν γνῶΤε δι' ῆν αὶΤὶαν 'ωριγἑνης παρεχωρὴθη ὑπὸ θεοῦ ἀρνἠσασοω ας»-τὸν Οι ςῃ Πε'

Ο [= ειει·ν], Ι
Ι ῦὴ Ι δὲ Ο Τῶ Ι Τὸ Ο 3 αγίας οπι. ΟΙΙ εκείνων Ον 5 ἀπὸ ΟΝΕ απο

'Τοῦ 0' Ξὶπεἴν ἀπὸ Ο° σῦιῆσ Οὶ Τῆσ ὲκκλησὶασ Ι 6 ἐΰὴλωσεν, ειιροτεοτ. γρ ἑσἠμανεν Οκ
7 δη ῖ 10 προθειναι Ον" ιι: καὶ οπι. 1 Τς ὲπιμιξαι ΟΜΙ Τῶν οπι. Οε Τ4 -κε

ΟΡοιιι. Η/15 ἑοποὐδααεν - ἀνὰσΤασιν οιιι. Ι 20 ἡμῶν Ον 23 Τοῦ οιιι. Ο? 25 ὲγερ-
θἐνΤα ἀνασΤασιν Ο" 26 παρὰ -¬- ην ωπ 1 27/28 οὐκ ἑσΐηριγμἑνοσ οωη ἐο-Τηριγμἐνοσ
Φὐδαμῶσ Οὶὶ 32 ”πΡοσΥἐνΠΤαι ΟΠ °ιι°ροσγὶνηΤαι Ο" προογὶνε-ι·αι Οκ 37 ἐγκοπελείφθη ΟΜΠ
ιιοπησχὐνθη Οι
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Τῶν ἰδίων συγγραμμόαων καὶ είς πολλοὺς ἑΤἐρους Τὴν οὶκείαν πλάνην παρἑπεμιμεν,
ὥσΤε πάνυ ἐπί αὺΤῶι όιρμοδίαν είναι Τὴν Τοῦ άγίου ἀποσΤόλου Παὺλου φωνὴν λἐγουααν
όΤι Τινῶν μὲν αἱ άμαρΤίαι πρόδηλοί εὶσι προάγουσαι εἰς κρίσιν, Τισὶ δὲ ι Τιιιι. 5, αι
καὶ ἐπακολουθοῦσιν. ἡ γὰρ διαδοχῆ Τῆς πλάνης αὺΤοῦ ἐν Ταῖς Τῶν σαθροΤ.ἑρων Ρο 975
ἔρπουσα ψυχαῖς δίδωσιν άκολουθεῖν αὐΤῶι Τάς ἐξ άρχῆς ὺπ' αὺΤοῦ γενομἐνας άμαρπας. Τ
ὡς γάρ οὐκ ἐξαρκοὺσης Τοῖς Τά ' ωριγένους δοξά3ουσι Τῆς περὶ προυπάρξεως Τῶν ιμυχῶν
άσεβείας καὶ Τῶν άλλων αὺΤοῦ μαΤαιολογιῶν καὶ Τῶν περὶ Τῆς άγίας Τριάδος βλασφη-
μιῶν, καὶ ΤοῦΤο Τῆι οἰκείαι προσΤιθἑασι πλάνηι ἐκ Τῶν ἐκείνου διεσΤραμμἐνων όδηγοὺμενοι
λόγων Τό λεγειν όΤι πάνΤων άσεβῶν ἀνθρώπων καὶ πρός γε δαιμόνων ἡ κόλασις πἐρας εν ως
ἔχει καὶ άποκαΤασΤαθἠσονΤαι άσεβεῖς Τε καὶ δαίμονες εὶς Την προΤέραν αὺΤῶν Τάξιν. ιο
ΤαῦΤα δὲ λὲγονΤες ραθὺμους μὲν ποιοῦσι Τοὺς άνθρὼπους περὶ Τὸ πληροῦν Τάς ἑνΤολάς
Τοῦ θεοῦ, Τῆς σΤενῆς καὶ Τεθλιμμὲνης ὁδοῦ άποΤρἐπονΤες καὶ πρὸς Την πλατειαν καὶ εὺρὐ-
χωρον άποπλανῶνΤες· ἐνανΤιοῦνΤαι δὲ καθάπαξ καὶ Τοῖς παρὰ Τοῦ μεγάλου θεοῦ καὶ σω-
Τῆρος ἡμῶν ίὶησοῦ ΧρισΤοῦ λεγομἐνοις. αὺΤός γὰρ ἐν Τῶι άγίωι εὺαγγελίωι διδάσκει ι-ι
ὡς οὶ μὲν άσεβεῖς άπελεὺσονΤαι εἰς κόλασιν αὶὼνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς 3ωὴν Με. ες, 46
αἰὼνιον. καὶ πάλιν λἐγει Τοῖς μὲν ἐκ δεξιῶν· δεῦΤε οί εὺλογημἐνοι Τοῦ παΤρός Μι. ες, 34
μου, κληρονομἠσαΤε Τὴν ῆΤοιμασμὲνην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καΤαβολῆς
κόσμου· Τοῖς δὲ ἐξ εὐωνὺμων· πορεὺεσθε άπί ἐμοῦ οί καΤηραμὲνοι εὶς Τὸ πῦρ ιι›ιο. .ιι
Τὸ αἰὡνιον Τὸ ῆΤοιμασμἑνον Τῶι διαβόλωι καὶ Τοῖς άγγἐλοις αὺΤοῦ.
φανερῶς οῦν Τοῦ κυρίου διά Τοῦ άγίου εὺαγγελίου ἀΤελεὺΤηΤον Την Τε κόλασιν Τὴν Τε αι
βασιλείαν ἑπαγγελλομἑνου πρόδηλοι καθεσΤασιν οῦΤοι Τοὺς ίωριγἐνους μύθους προΤι-
μῶνΤες Τῶν Τοῦ κυρίου άποφάσεων. όπουγε κάκεῖθεν αὺΤῶν ῆ άνοια διελἑγχεΤαι.
εἰ γάρ Τις καΤὰ Τοὺς ἐκείνου ληρους ὺπόθοιΤο πέρας ἔχειν Τὴν κόλασιν, ανάγκη Τὸν Τοι-
οῦΤον καὶ Τῆι ἐπηγγελμἑνηι Τοῖς δικαίοις αἰωνίαι ςωῆι Τέλος ἑπιθεῖναι· ἐξ ἴσης γάρ ἐπί

ί ι υ _ ιι .ιι ο σ ι › ιάμφοΤἐρων Το αἰωνιον κειΤαι. καὶ ειπερ πέρας εχει κολασις Τε και απολαυσις, διὰ Τί ἡ εε
ί ἐνανθρὡπησις Τοῦ κυρίου ημῶν 'ὶησοῦ ΧρισΤοῦ; διὰ Τί δὲ καὶ ῆ οΤαὺρωσις καὶ ό θάναΤος

καὶ ῆ Ταφῆ καὶ ἡ άνάσΤασις Τοῦ κυρίου; ποῖον δὲ όφελος Τοῖς Τὸν καλὸν ὰγῶνα άγωνισα-
μἐνοις καὶ ὺπὲρ ΧρισΤοῦ μαρΤυρἠσασιν, εἰ μἑλλοιεν δαίμονες Τε καὶ ἀσεβεῖς Τὴν αῦΤὴν Τοῖς
ὰγἰοις Τὰξιν διὰ Τῆς ὰ-ῃ·οκα·ι·ασ·ι-ἀσεως λαμβάνειν; ὰλλὰ ΤαῦΤα μὲν ἐπὶ Τὰς εκείνων Τρα-
πείη κεφαλὰς Τῶν ΤαῦΤα μυθολογοὺνΤων· οὶ γὰρ Τοῦ ΧρισΤοῦ λόγοι διαμενοῦσιν άσάλευ- ιιτι
Τοι ἐν Ταῖς Τῶν πισΤῶν ιμυχαῖς καὶ ἐν αὺΤῆι Τῆι Τῶν πραγμόαων άληθεἰαι. οἱ δὲ Τὴν
'ωριγἐνους ἐκδικοῦνΤες κακοδοξίαν φεὺγονΤες Τοὺς περὶ ΤοὺΤων άρραγεις ἑλἑγχους καὶ
συγκρὺπΤειν Τὴν ἑαυΤῶν πλάνην βουλόμενοι Τινάς ρήσεις ἐκ Τῶν ὰγίων παΤἐρων κακῶς
ἐκλαμβάνονΤες καὶ προς Τὸν ίδιον νοῦν παρεριιιινειὕονΐες Τῆι Φίκείαι 'ιΤΡΦσαΡι±ό3Ονσι νὀσωὶι
όπερ ποιοῦσι καὶ ἐπὶ Τῶν θείων γραφῶν. ἠμεῖς δὲ ἐξ αὺΤῶν Τῶν άγίων παΤἑρων άπο- ιιε
δείξομεν μαΤαίους είναι καὶ Τοὺς ΤοιοὐΤους αὺΤῶν λόγους. λέγει Τοίνυν ό ἐν άγὶοις
ἶρηγόριος ὁ θεολόγος ἐν Τῶι ὰπολογηΤικῶι λόγωι Τάδε

ῆμῖν δὲ οῖς Τό κινδυνευόμενὀν ἑσΤι σωΤηρία ψυχῆς Τῆς μακαρίας Τε καὶ ἀθανάΤου 190 35. 437
καὶ άθάναΤα κολασθησομἑνης ῆ ἐπαινεθησομἐνης διὰ κακίαν ῆ άρεΤὴν, πόσον χρὴ δοκειν
είναι Τόν ὰγῶνα καὶ ὅσης δεῖν Τῆς ἐπιοΤἠμης; ιο

ο-ιο οί. ειιιεαὶι. θ

Ο [= αοι·ν]. Ι
' 2 αποστόλου οαι. ΟΪΙ 8 προΤιθέασι Οι' ιε αὺΤοὺσ άποΤρἐπονΤεσ ὁδοῦ Οιι Τς παρὰ

οπι. Ον 17 καὶ κληρονομἠσαΤε Οε εο Τει οιιι. Οκ Τὴν Τε Οιιι°ι°Ι καὶ Τἡν Οε ει κα-
εσΤό'ισιν ΟΤΙ καθιατααιν Ον καθεατἠκασιν ΟΜ Τοὺσ _ νὺθονσ Ολη! Τα - ληρἠματα Οε ες Τι Ον
εκείνων Ο" ὺπόθηΤο Ον 9.4 αὶωνίω Ο' 30 Ώ Ι 37 θεολόγος γρηγόριος Ο”
λόγωι οι·ι·ι. Οι! 4ο ἑπιοΤἠμησ Ο"ι'Ι Ε-τες. οπονδῆσ Ον
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Καὶ ό αὺΤός αῦθις εν Τῶι εὶς Τὴν πληγῆν Τῆς χαλά3ης λόγωι Τάδε φησί

Τίς κμευδῆς απολογία, ποία πιθανόΤης ἔνΤεχνος, Τίς επίνοια καΤα Τῆς αληθείας παρα-
λογιεῖΤαι Τό δικασΤιίιριον καὶ κλεινει Τὴν όρθὴν κρίσιν Τοῖς πᾶσι πανΤα ἐν Τυγῶι Τιθεῖσαν
καὶ πραξιν καὶ λόγον καὶ διανόημα καὶ άνΤισηκοῦσαν Τοῖς πονηροῖς Τα βελΤίονα, ίνα Τό
ρεπον νικἠσηι καὶ μεΤα Τοῦ πλείονος ῆ ψῆφος γενηΤαι, μεθί ῆν οὺκ ἔφεσις, οὺ κριΤῆς ὺῳη- ε
λόΤερος, οὐκ απολογία δι' ἔργων δευΤερων, οὺκ ελαιον παρά Τῶν φρονἰμων παρθενων
ῆ Τῶν πωλοννΤων Ταῖς ἐκλειπούσαις λαμπασιν, οὐ μεταμελεια πλουσίου φλογὶ Τηκομενου
καὶ Τοῖς οὶκείοις επι3ηΤοῦνΤος διόρθωσιν, οὺ προθεσμία μεΤαποιἠσεως, αλλά καὶ μόνιμον
καὶ ΤελευΤαῖον καὶ φοβερὸν Τὸ κριΤὴριον καὶ δίκαιον πλεον ῆ όσον επίφοβον, μᾶλλον δὲ δια
ΤοῦΤο καὶ φοβερῶΤερον, όΤι δίκαιον, ῆνίκα θρόνοι ΤίθενΤαι καὶ παλαιός ἡμερῶν προκαθε3ε- ιο
Ται καὶ βίβλοι ανοίγονται καὶ ποΤαμὸς πυρός ελκεΤαι καὶ Τό φῶς ἔμπροσθεν καὶ Τὸ
σκόΤος ῆΤοιμασμἐνον καὶ πορεὐονΤαι οί Τα αγαθά ποιὴσανΤες εὶς ανάσΤασιν Ξωῆς Τῆς
ἐν ΧρισΤῶι νῦν κρυπΤομενης καὶ ῦσΤερον αὺΤῶι συμφανερουμενης, οί δὲ Τα φαῦλα πράξαν-
Τες εὶς ανόισΤασιν κρίσεως, ῆν ῆδη παρά Τοῦ κρίνανΤος αὺΤοὺς λόγου οί μὴ πισΤεὺονΤες
καΤεκρίθησαν. καὶ Τοὺς μὲν Τὸ αφρασΤον φῶς διαδεχεΤαι καὶ ῆ Τῆς αγίας καὶ βασιλικῆς ιε
θεωρία Τριάδος ἐλλαμποὺσης ΤρανόΤερόν Τε καὶ καθαρὼΤερον καὶ όλης ὅλωι νοὶ μιγνυ-
ιὶἑνιιὼ ῆν δὴ καὶ μόνην βασιλείαν οὺρανῶν εγω Τίθεμαι · Τοῖς δε μεΤα Τῶν άλλων βάσανος,
μαλλον δὲ πρὸ Τῶν αλλων Τὸ απερρίφθαι θεοῦ καὶ ῆ ἐν Τῶι συνειδόΤι αίσχὺνη περας οὺκ
εχουσα.

Βασιλείου ἐπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας εκ Τοῦ ασκηΤικοῦ αὺΤοῦ βιβλίου εν

ΜεὉεκ Τὶησις· Εὶ όπου μεν λεγει δαρἠσεΤαι πολλὰς, όπου δὲ όλίγας, πῶς λἑγουσι
Τὶνὲ5 μὴ είναι Τελος Τῆς κολάσεως Τοῖς κολα3ομενοις; απόκρισις· Τα αμφίβολα καὶ επικε-
καλνι-ιμἑνως είρῆσθαι δοκοῦνΤα εν Τισι Τόποις Τῆς θεοπνεὺσΤου γραφῆς ὺπὸ Τῶν αλλων εν
ἄλλοδ ὁνολογουμενων σαφηνί3εΤαι. Τοῦ οῦν κυρίου αποφηναμενου όΤι άπελεὺ σον-
Ται οῦΤοι εὶς κόλασιν αὶὼνιον, οί δὲ δίκαιοι είς ςωὴν αὶὼνιον, ποΤε δε εε
εκπεμπονΤος εὶς Τὸ πῦρ Τὸ αὶώνιον Τὸ ῆΤοιμασμενον Τῶι διαβόλωι καὶ
Τοῖς αγγἐλοις αὺΤοῦ καὶ αλλοΤε ὀνομά3ονΤος γεενναν πυρός καὶ εΤι·ιφερονΤος όπου
ό σκωληξ αὺΤῶν οὐ ΤελευΤαι καὶ Τὸ πῦρ οὺ σβεννυΤαι, καὶ εΤι πάλαι δια
Τοῦ προφἠΤου περί Τινων προειρηκόΤος όΤι ό σκὼληξ αὺΤῶν οὺ ΤελευΤὴσει καὶ
Τὸ πῦρ οὐ σβεσθἠσεΤαι, ΤοὺΤων καὶ Τῶν ΤοιοὺΤων πολλάκις ὺπὸ Τῆς θεοπνεὺσΤου ει:
γραφῆς λεγόμενων, εν καὶ ΤοῦΤο Τῆς νεθοδείας Τοῦ διαβόλου Τό Τοὺς πολλοὺς Τῶν αν-
θρωπων ὥσπερ ἑπιλαθομενους Τῶν ΤοσοὺΤων καὶ ΤοιοὺΤων Τοῦ κυρίου αποφάσεων Τελος
καΤαΤολμαν κολάσεων Τῆς άμαρΤίας εὶς Τὸ μελλον εαυΤοῖς ὺπογράφειν. εἰ γάρ Τῆς
αὶωνίου κολάσεως εσΤαι ποΤε Τελος, εξει πάνΤως καὶ ῆ αὶώνιος Ξωῆ Τελος· εῖ δε ἐπὶ Τῆς
Ξωἦε οὐχ οῦΤως νοῆσαι Τὸ ρηΤὸν καΤαδεχόμεθα, ποῖον ἔχει λόγον Τῆι κολάσει Τῆι αὶωνίωι ικ-

Ο [= αετν], Ι
1 ό αὺΤός _ φησί Ι μεΤ' ὀλίγα Ο Τοῦ θεολόγου Οε ὶιι της. ειιρ. ωιί:ι·ει. ὶ:εκί:ι.ιιΤι 7 Ταῖς σαι. ΟΙ

μῃανἐλειαν Οι 8 καὶ μόνιμον Ο μόνον Ι 9 καὶ ΤελευΤαιον καὶ φοβερὸν Οεἰ Θεος. καὶ φοβερόν
καὶ Τελεὶπαἶον Ο°" 10 φοβερὼΤσΤον Οε Ι;-ι νῦν οιιι. Ι 14 πιοΤεὐσανΤεσ Οι Τς ΤοιίιΤους Οε
16 θεωρία _ ελλαὶ-ῦΐοῦοης Ι Οτοη. Τριαδοσ χαριο εκλοιμποὺσησ Ο ΤρανὡΤερον Οί" 17 οὺρανῶν
βασὶλείαν Οὶἰ Τίθεμαι Ι Οτεη. Τίθημι Ο 18 όπερίφθαι Ο” εο Τοῦ αγίου βασιλείου Ι
ὰσκηΤικοῦ Ι κανονικοῦ Ο 2; πολλὰ _ ὸλίγα Ο, πῶς οπι. Ι 22 μὴ οῃ·ί_ 1 ὰῃ-ὀκρισις οως Ον
23 'ὶ“ἦ§] Τοἴσ Ον 25 ποΤε δε οπι. Ο, καὶ Ι εκπεμποντος Ι εκπεμποντοσ ῆμᾶσ Ο εκπεμποιπος Τινας
ΒΞΒ· ωίὶ· 32 Τοὶοωων καὶ “ίοσοὐΐων Ο* 32/33 "ὶ'ελο5 _ μέλλον Ο” Τελος κολάσεως εὶς Τὸ μελλον
Καΐαΐολνἄν ΤἦΞ ὰναρπας Βεε. εὶς Τό μελλον καΤαΤολμαν Τάσ αμαρΤίασ [ανεσεισ Ι] Οεῃἱ εαυΤοῖς]
αὺΤῶν Ο* περιγραφειν Οε 35 Τῆι κολασει οπι. Ον, κολασει ροει: αίωνίω ειιρετεετ. αὶωνία Ο?
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Τελος διδόναι ; ἡ γαρ Τοῦ αὶωνίου προσθήκη εφ” εκοττερων επ' ίσης κεῖΤαι· απελεὺσονΤαι Με 25. 46
γάρ φησιν, οῦΤοι εὶς κόλασιν αίωνιον, οί δὲ δίκαιοι είς Ξωῆν αὶὡνιον.

Τοῦ αὺΤοῦ ἐκ Τοῦ προΤρεπΤικοῦ είς Τὸ βάπΤισμα λόγου

Δια πρόσκαιρον όιμαρΤίας άπόλαυσιν άθάναΤα βασανίςομαι· δι' ἡδονὴν σαρκός Ρο ςί, 4.44
Τῶι πυρὶ Τῶι αὶωνίωι παραδίδομαι. ει

Τοῦ ἐν αγίοις 'ίωαννου ἐπισκόπου ΚωνσΤανΤινουπόλεως ἐκ Τοῦ πρός Θεόδωρου Τόν 1,38 Μωιιι.
μοναχόν ΙΡΘ -ιε. 3231

ΤαῦΤα εννόει δι' όλου καὶ Τὸν ποΤαμόν Τοῦ πυρός· ποΤαμὸς γαρ πυρός εῖλκε ρωι. 7, Το
πρό προσώπου αὺΤοῦ. οὺκ ἔσΤιν εκείνωι παραδοθἑνΤα Τῶι πυρὶ προσδοκῆσαι
κολάσεως Τελος. άλλ' αἱ μεν όιΤοποι Τοῦ βίου ἠδοναὶ Τῶν σκιῶν καὶ ὀνειράΤων δια- Ρο 979
φερουσιν οὺδεν, πρὶν ἢ γάρ Τελεσθῆναι Τα Τῆς άμαρΤίας σβεννυΤαι Τα Τῆς ἡδονῆς· αὶ δε ιι
ὺπερ ΤοὺΤων κολάσεις πέρας οὺκ ἔχουσιν.

Τοῦ αῦΤοῦ ἐκ Τοῦ ὺπομνημαΤος Τῆς πρός Κορινθίους πρὡΤης ἑπισΤολῆς

Οὺ μικρόν ὴμῖν Τὸ προκείμενον 3ἠΤημα ὲνΤεῦθεν, αλλά καὶ περὶ Τῶν σφόδρα άναγ- ±ο,73,Μωιιί
καίων. άπανΤες 3ηΤοῦσιν ανθρωποι εἰ Τελος εχει Τό Τῆς γεεννης πῦρ· όΤι μὲν γάρ [Ρο 61· 75]
οὺκ εχει, ό ΧρισΤός ἀπεφἠναΤο λεγων· Τὸ πῦρ αὺΤῶν οὺ σβεσθἠσεΤαι καὶ ό σκὡληξ Με 9, 48
αὺΤῶν οὐ ΤελευΤἠσει· καὶ ὁ Παῦλος δὲ δεικνὺς αθάναΤον Τὴν κόλασίν φησιν· οί αμαρΤά- ιν
νονΤες δίκην Τίσουσιν ὅλεθρον αὶὼνιον. ±°1°ιι‹±εε,±,ςι

-Ι
.-ει __'α ειΩ.<`·έ

Τῆς Τοίνυν θείας γραφῆς καὶ ίων παΤερων σαφῶς ἡμᾶς ἐκδιδασκόνΤων μὴ
είναι Τελος κολάσεως Τῶν ασεβῶν κα ὺπί εκείνων θεραπευομενων δαιμόνων, ποίαν εο
άποκαΤάσΤασιν οί Τα 'ωριγένους φρονοῦνΤες φανΤά3ονΤαι, εν ῶι πέρας αἱ Τιμωρίαι
οὐκ ἔχουσιν; ῆ αγία γαρ Τοῦ θεοῦ εκκλησία ὥσπερ Τοῖς δικαίοις αΤελεύΤηΤον κηρύσσει
Τὴν αίὼνιον ςωην, οῦΤω καὶ Τοῖς ἀσεβεσιν ἀΤελεὺΤηΤον κόλασιν παραδίδωσι.

Καὶ ΤαῦΤα μὲν ἐν ΤοὐΤοις· ῆμεῖς δε ὸλίγα μὲν ἐκ πολλῶν Τῆι Τε θείαι γραφῆι Τοῖς Τε
άγίοις παΤράσιν εὶρημένων παραγαγεῖν συνείδομεν πρὸς Τὸ ὲλεγξαι Τὴν Τῶν 'ωρι- εε»
γενιασΤῶν δυσσεβειαν, βουλόμενοι δὲ παν σκάνδαλον Τῆς αγιωΤάΤης εκκλησίας απελάσαι
πρός Τό μηδενα ρὺπον ἐν αὺΤῆι καΤαλειφθῆναι καὶ άκολουθοῦνΤες Ταῖς θείαις γραφαῖς Τοῖς
Τε άγίοις παΤράσι Τοῖς Τόν αυΤὸν ` ωριγενην καὶ Τα ΤοιαῦΤα μυσαρα καὶ ασεβῆ δόγμαΤα
ἐκβαλοῦσί Τε καὶ δικαίως άναθἑμοαιὺποβαλοῦσι Τὴν παροῦσαν ἡμῶν ἑπισΤολῆν πρός
Τὴν σὴν ποιοὺμεθα μακαριόΤηΤα, δι' ῆς προΤρἑπομεν αῦΤὴν συναγαγεῖν άπανΤας Τοὺς αι
ενδημοῦνΤας καΤὰ ΤαύΤην Τὴν βασιλίδα πόλιν όσιωΤάΤους ὲπισκόπους καὶ Τοὺς θεοφιλε-
σΤαΤους Τῶν ἐνΤαῦθα εὐαγῶν μονασΤηρίων ἡγουμενους καὶ παρασκευάσαι πάνΤας εγγρά-
φως Τόν είρημενον δυσσεβῆ Τε καὶ θεομάχον 'ωριγενην Τὸν καὶ ἌδαμανΤιον πρεσ-

Ο [= ει.ει·ν], Ι
2 οῦΤοι οιπ. Ο" 3 Τοῦ αὺΤοῦ Ι ίιι τομ. 4 απὀλαυσιν Ι Βιιε. ἡδονὴν Ο 5 Τῶ

οιίωνίω πυρὶ ΟΤΙ Τῶ πυρὶ Βειε. αὶα. 6 Τοῦ _ ΚωνσΤανΤινουπόλεως οιιι. Ι. Τοῦ χρυσοστὀμου ίιι ιιιμ.
ἐν άγίοισ Ολ” άγίου Οε αρχιεπισκόπου ΚωνσΤανΤινουπὀλεωσ Τοῦ χρυσοσΤόμου Οκ Τοῦε Ι Τῆσ Ο
Τόν οπι. ΟΤΙ 7 μοναχόν εκπεσόνΤα Ι μοναχόν πρὼΤησ επιοΤολῆσ Ο 8 ΤαῦΤα οιιι. ΟΘΙ
ο εκείνον ΟΕ 13 Τοῦ αὺΤοῦ Ι ίπ ιτιμ. 16 είπὼν ΟΙ' 17 δε οιι·ι. ΟΤΙ ἀθαναΤον Τὴν
κόλασιν Οεεν αὺΤό αθάναΤον ΟΤΙ 18 όλεθριον ΟΙ” Το θείασ Τοίνυν Οε εο Τῆσ κολασεωσ Ι
ασεβῶν καὶ Τῶν οπι. Ο" καὶ οτιι. Οκ δαιμόνων οιιι. Ο" εε γαρ αγία ΟΤΙ ες Τὴν
κόλασιν Οε 25 εὶρημενοισ Ολ" ες/26 ὡριγενειασΤῶν Οε ὼριγενιαΤῶν Οί' εδ ΤοιαῦΤα ΟΝΙ
αὺΤοῦ Ο" άσεβῆ αὺΤοῦ Οι' 33 ασεβη Ι Τε οιιι. ΟΤΙ
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βὺΤερον γενόμενον Τῆς καΤα 'Αλεξάνδρειαν αγιωΤάΤης εκκλησίας καὶ Τα αὺΤοῦ μυσαρά
καὶ άσεβῆ δόγμαΤα καὶ Τα ὺποΤεΤαγμενα πανΤα κεφάλαια πἕισι Τρόποις αναθεμοπίσαι,
ἐκπἑμψαι δε καὶ Τά ίσα Τῶν παρα Τῆς σῆς μακαριόΤηΤος ΤαὺΤης ενεκα Τῆς αἱΤίας πραΤΤο¬
μενων καὶ πρός Τοὺς αλλους όιπανΤας όσιωΤάΤους επισκόπους καὶ εῦαγῶν μοναοπηρίων
ῆγουμενους, εφί ῶι Τε καὶ αὺΤοὺς δι' οίκείας ὺπογραφῆς άναθεμαΤίσαι ' ίιθριγἐνην καὶ Τά 6
μυσαρα αὺΤοῦ δόγμαΤα μεΤα πάνΤων Τῶν δηλωθησομενων αὶρεΤικῶν, καὶ Τοῦ λοιποῦ
δὲ μῆ αλλως επισκόπους χειροΤονεῖσθαι ῆ μονασΤηρὶων ῆγουμενους, εὶ μ·ὴΤι γε πρόΤερον
μεΤα Τῶν αλλων άπάνΤων αὶρεΤικῶν Τῶν εξ ἔθους εν Τοῖς γινομενοις λιβἐλλοις άναθεματηο-
μἑνων, ΤουΤεσΤι Σαβελλίου 'Αρείου Ἄπολιναρὶου ΝεσΤορὶου ίῖὺΤυχοῦς Διοσκόρου Τιμο-
θεου Τοῦ Αὶλοὺρου καὶ ὶΤεΤρου Τοῦ Μογγοῦ καὶ Ἄνθίμου ΤραπεΞοῦνΤος, Θεοδοσίου Τοῦ 10
Ἄλεξανδρεως, ΤίεΤρου καὶ Σεβἠρου Τῶν πρώην ἌνΤιοχεὶας καὶ ί-ίεΤρου Τοῦ ποΤε 'Απα-
μείας καὶ Τόν εὶρημενον ” ίὺριγενην Τόν Τὴν Ἑλληνικῆν καὶ 'Αρειανικῆν μανίαν νοσὴσανΤα
μεΤά Τῶν αὐΤοῦ μυσαρῶν καὶ ασεβῶν δογμάΤων αναθεμαΤὶσουσι. δεῖ γαρ άπασι
προαγορεῦσαι Τοῦ μηδενα Τολμαν πανΤελῶς ανΤιποιεῖσθαι Τοῦ ΤοιοὺΤου αὶρεΤικοῦ ῆ Τῶν
αὐΤοῦ ἐκθεσεων, αλλά ΤαὺΤας εκασΤον εκ πάσης ψυχῆς καὶ πάσης διανοίαε νισεὶν Τε Η
καὶ άποσΤρεφεσθαι καὶ αναθεμοαίςειν οῖα Τῆς ΧρισΤιανικῆς παραδόσεως άλλοΤρὶας κα-
θεσΤὼσας καὶ Ταῖς Τῶν άπλουσΤἑρων ψυχαῖς μεγάλην ὲργαςομενας λὺμην.

φ ΤαῦΤα δε αὐΤά γεγραφὴκαμεν οὺ μόνον πρός Τῆν σὴν άγιωσὺνην, αλλά καὶ πρός
Τον άγιὼΤαΤον καὶ μακαριὼΤαΤον πόιπαν Τῆς πρεσβυΤερας ὶὶυὼμηε Καὶ Τιαΐρὶὰρχην
Βιγίλιον καὶ Τοὺς λοιποὺς άπανΤας άγιωΤάΤους επισκόπους καὶ παΤριάρχας, ΤουΤεοΤιν εν
,Αλεξανδρείας Θεουπόλεως καὶ Ἱεροσολὺμων, ῶσΤε καὶ αὺΤοὺς πρόνοιαν θεσθαι Τοῦ
ἔργωι καὶ περαΤι ΤαῦΤα παραδοθῆναι. βουλόμενοι δὲ πάνΤας Τοὺς Χριοπιανοὺς
Υνὥναὶ ὥε Τὰ ί ωριγενει συγγεγραμμενα πανΤελῶς αλλόΤρια Τῆς άληθοῦς Τῶν ΧρισΤιανῶν
Τυγχάνει πίσΤεως, συνείδομεν ἐκ Τῶν πολλῶν αὺΤοῦ καὶ άμέΤρων βλασμφημιῶν όλίγας
ἐπί ω:ῦ'ἦ§ λεξεως παραθεῖναι· αουσι δε οῦΤως 25

Ἐκ Τοῦ πρὡΤου λόγου Τοῦ Περὶ άρχῶν βιβλίου

1 "ΟΤΙ ὁ νὲν θεός καὶ παΤὴρ συνεχων Τά πανΤα φθάνει εὶς εκασΤον Τῶν όνΤων μεΤα-
ΒΙδυὐ5 ἑκάσΤωι από Τοῦ ὶδίου Τό είναι όπερ εσΤίν, ἑλαΤΤόνως δὲ παρά Τόν παΤερα ό υἱὸς
φθάνων ἐπὶ μόνα Τά λογικά, δεὺΤερος γάρ εσΤι Τοῦ παΤρός· ἔΤι δὲ ῆΤΤόνως Τὸ πνεῦμα
Τό αγιον ἐπὶ μόνους Τοὺς αγίους διικνοὺμενον. ῶσΤε καΤα ΤοῦΤο μείςων ῆ δὺναμις Τοῦ
παΤρός παρά Τὸν υὶὸν καὶ Τό πνεῦμα Τό αγιον, πλείων δε ῆ Τοῦ υὶοῦ παρά Τό πνεῦμα Τό
αγιον, καὶ πόιλιν διαφερουσα μᾶλλον Τοῦ αγίου πνεὺμαΤος ἡ δὺναμις παρα Τα αλλα άγια.

80

Ι == Ι·Ιὶοι·οιιγπι. ερ. 124 ρ. οδ, 1--6 οί. ειιρτε Ρ. ιοο, 2-4

Ο [= ιιοτνὶ, Ι
2 Τα 1 οιΤι. Ο πάνΤα1 πᾶσι Οε 4 καὶι οπι. Ι αγιωΤάΤουσ Οε Τῶν εὺαγῶν ΟΤΙ

7 δε οτιι. ΟΝΙ αλλουσ Οκ ῆ καὶ Ο" μὴΤι γε ΟΝΙ μη Ο" 8 γενομενοισ Οε
9 Νεστορίου οιι·ι. Ο" ιι ΠεΤρουΙ -- 'Απαμείαςὶ πἐΤρου Τοῦ άπαμεὶασ καὶ σεβὴρου Τοῦ ποΤε
ὰὶπὶοὶῦὶασ ΟΠ Π/Ι2 Ἄπαμεὶας εοτίρεὶ ανΤιοχείασ ΟΠ" 13 αὑΤοῦ οοι. Ι ἀναθεματὶσωσι Ο"
Τ5 Ταυΐα ΟΙ ιδίη αλλοΤρὶων καθεσΤωσῶν [καθεσΤὼσ Οκ] Οιιν 17 εργαςομενων Ο"
18 ΥεΥΡὰΦαι-ιεν Ι εο βιγίλλιον Ο" Ον οοττ. ει Τοῦ Ι Τῶ Ο 23 ῶριγἐνουσ Οι'
25 πῦβῦθίὶναὶ 0” 26 ὼριγενουσ ἐκ Ι Τοῦ ῶριγένουσ ὶτι Τομ. εκετο. εεκεμοι Ον Τ7 μεν
ὁ Ο" 28 Τὸ] Τοῦ Ο" όπἐρ Ι ῶ γάρ ΟΝ* ῶν Οε ε'ο·ι·ι Τί Οκ νο ῆΤΤον ΟΙ'
3ο δεικνὺμενον Ο? 3ι Τό αγιον πνεῦμα Ον 32 Τοῦ] ὴ Τοῦ ΟΙ



ΙΨΒΤΙΝΙΑΝΙ ΕὉΙΟΤΤΜ ΟΟΝΤΒΑ ΟΙΠΟΒΝΙΞΜ ΖΟΟ

”ΟΤι πεπερασμενη εσΤὶν ὴ Τοῦ θεοῦ καὶ παΤρός δύναμις, εκ Τοῦ δευΤερου λόγου Τοῦ αύΤοῦ
βιβλίου

11 Πεπερασμενην γαρ είναι καὶ Τὴν δύναμιν Τοῦ θεοῦ λεκΤεον καὶ ού προφασει
εύφημὶας Τὴν περιγραφὴν αύΤῆς περιαιρεΤεον. Καὶ μεΤ' όλίγα· Πεποίηκε Τοινυν
ΤοσαῦΤα όσων ὴδύναΤο περιδρόιξασθαι καὶ ἔχειν ύπό χεῖρα καὶ συγκροΤεῖν ὺπό Τὴν 6
ἐαυΤοῦ πρόνοιαν, ὥσπερ καὶ ΤοσαύΤην ύλην κοαεσκεύασεν όσην ὴδύναΤο διακοσμῆσαι.

Ἐκ Τοῦ ΤεΤαρΤου λόγου Τοῦ αύΤοῦ βιβλίου

111 Μηδεὶς προσκοΤιΤέΤω Τῶι λόγωι, εἰ μεΤρα επιΤίθεμεν καὶ Τῆι Τοῦ θεοῦ δυνάμει.
απειρα γάρ περιλαβεῖν Τῆι φύσει αδύναΤον Τυγχάνει. άπαξ δε πεπερασμένων όνΤων ῶν
περιδράΤΤεΤαι αὺΤὸς ὁ θεός, ανάγκη όρον είναι μεχρι πόσων πεπερασμενων διαρκει. 10

”ΟΤι κΤίσμα καὶ γενηΤός ό υὶός, ἐκ Τοῦ αύΤοῦ ΤεΤάρΤου λόγου

1111 ΟῦΤος δὴ ὁ υὶός εκ θελὴμα-τος Τοῦ παΤρός γεννηθείς, ός ὲσΤιν εῖκὼν Τοῦ Οοὶι 1. 15
θεοῦ Τοῦ αοράΤου καὶ απαύγασμα Τῆς δόξης αὺΤοῦ χαρακΤἠρ Τε Τῆς ύπο- Ηεὶσιν 1. 3
σΤάσεως αὺΤοῦ, πρωΤόΤοκος πάσης κΤὶσεως, κΤίσμα σοφία. αύΤη γάρ 1 Οο1.τ.ε4
ὴ σοφία φησίν ·ὁθεός ἔκΤισε με αρχὴν όδῶν αύΤοῦ εὶς ἔργα αύΤοῦ. Ρεοιι. 8. εε

”ΟΤι καὶ περιἐχεΤαι μεΤα Τῶν αλλων κΤισμάΤων ό υἱός ύπό Τοῦ παΤρός καὶ καΤὰ ΡΘ 983
πανΤα μεί3ων εσΤὶν ὁ πατὴρ Τοῦ υὶοῦ καί αόρατος αύΤῶι Τυγχάνει, ἐκ Τοῦ αύΤοῦ Περὶ 17

άρχῶν ΤεΤόιρΤου λόγου

ν 'Ο δὲ παΤὴρ εμπεριέχει Τα πανΤα, Τῶν δὲ πάνΤων ἑσΤὶν ό υὶός, δῆλον όΤι καὶ
Τὸν υὶόν. αλλος δε Τις 3ηΤἠσει εί ἀληθὲς Τὸ ὁμοίως Τὸν θεὸν ύφ” ἑαυΤοῦ γινωσκεσθαι 20
Τῶι γινὡσκεσθαι αύΤόν ύπό Τοῦ μονογενοῦς, καὶ αποφανεῖΤαι όΤι Τό εὶρημενον ό παΤὴ ρ Ιοὶι- 14. 28
ό πἑμιμας με μείς ων μού ἐσΤιν εν πασιν αληθές, ῶσΤε καὶ ἐν Τῶι νοεῖν ό παΤὴρ μείςων,
ός καὶ ΤρανοΤἐρως καὶ ΤελειοΤερως νοεῖ·ι·αι ύφ' ἑαυΤου η ύπό Τοῦ υὶοῦ.

Ἐκ Τοῦ πρὡΤου λόγου Τοῦ αὺΤοῦ βιβλίου

νι Γενόμενοι Τοίνυν ὴμεῖς καΤί εὶκόνα Τὸν υὶὸν πρωΤόΤυπον ὡς αληθειαν ἔχομεν Τῶν 25
Η §

ἐν ὴμῖν καλῶν Τύπων· αὺΤός δὲ όπερ ὴμεῖς εσμἑν πρός αὺΤόν, ΤοιοῦΤός εσΤι προς Τον
πατερα αλἠθειαν ΤυγχάνονΤα.

ΙΙ Ρὶιιτιι. οκεοτιί: ευρα-1 ρ. 1οο, 8εη., ρεεείιπο υοεεἰί: Ιὶιιιίίιι. 2, 9 οί. Ηἰοτοιι. ερ. 98 ρ. εοι, 1ο--12.
νΙ οί Η” Τοτι Τιι.2ο2, 16-18 ιί = Ηίοτοογιπ. ερ. 124 ρ. 115. 1ο--21. 23-Ρ. Ι16.4 1 ιν Υ

ερ. 124 Ρ. 97, 1ο-17

Ο [= εοτνὶ, Ι
“ Τ ο, Το 4 -ι-οίνου] γὰρ οι· 3 ῶν Ρ. 1οο, 1ο ἔχειν αύΤά Ρ. ιοο, 13 χεῖρας3 μη Ρ- 9

Ρ. 1οο, 13 ονγκροττεῖν ΟΤΙ 6 αύΤοῦ ρ. 1οο, 13 κα-ιοικοσνῆσαι Ρ- 190. 14 7 εκ Ι Τοῦ αὺΤοῦ
" ° ε' Ο 8 μ δείς δὲ Ον προκοκοπΤεΤω Ο°·° Το ορων Ο" είναι οιπ. Οί” πεπερασν νωνεκ η

οιπ Οε διαρκεῖν Ο" 11 κΤίσμαΤα Ο” γεννηΤὸσ Ολ" αύΤοῦ οπι. Οιι 1: δὲ ΟΤ
Μι 8 πε ὶὲγενἠθη Ι 14 πασης Τῆσ Ι αὐτὴ Ι 17 καὶ οπι. Οί αύΤοῦ Ο ' 17/1 ρ

αρχῶν οιτι. Ι Το ό δε ΟΠ" Ηὶοτοιιγιπ. εὶ δεό ΟΤΙ 20 ἄλλωσ Ον 21 παΤἠ9 νου Ι
22|23 μείςων ός Κ1οει:ει·11ιε.1ι1ι, εἰ. Ηίαοιι. μειςόνωσ ΟΙ 25-27 001. ΟΙ 26 Τύπον Ο® δὲ ὁ
πατὴρ Ο” .

Αοτει οοειοὶὶίοεειπι οεσυιποειὶοοτμτει, Ταεο. ΠΙ 27
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2ΙΟ ΟΟΕΕΕΟΤΙΟ ΞΑΒΒΑΙΤΙΟΑ 6

Ἐκ τοῦ αύτού λόγον
ντι Ούτω τοίνυν ῆγοῦμαι καὶ ἐπὶ τοῦ σωτἦρος καλῶς ἄν λεχθἠσεσθαι ὅτι εὶκὼν

ὰγαθὁτητος θεοῦ ἐστιν, ἀλλ” ούκ αύτοαγαθὀν. καὶ τάχα καὶ ὁ υὶὸς ἀγαθὀς, ὰλλ' ούχ
ὡς ὰπλὥς ἀγαθὀς, καὶ ὥσπερ εὶκὼν ἐστι τοῦ θεοῦ τοῦ αορόιτον καὶ κατὰ τοῦτο θεὸς, αλλ' ού
ττερὶοῦλἑγειαύτὸςὁΧριστὸςῖνα γινώσκωσὶ σε τὸν μονον ἀληθινὸν θεὸν, ούτως
εὶκὼν τῆς ότγαθότητος, ἀλλ” ούχ ως ὁ πατὴρ ὰπαραλλὰκτως ἀγαθὀς.

"Οτι μετὰ τοῦ υὶοῦ καὶ τὸ ἄγιον πνεῦμα κτίσμα εὶπὼν σννηρἱθμησε τοῖς ἄλλοις κτὶσμασι,
δι' ὅ καὶ λειτονργικὰ αύτὰ Ξὥια καλεῖ, ἐκ τοῦ δ λὀγού τοῦ Περὶ ὰρχὥν βιβλίον

ν111 "Οτι μὲν ούν παν ὅ τι ποτὲ παρὰ τὸν πατερα καὶ θεὸν τῶν ὅλων γενητὀν ἐστιν,
ἐκ τῆς ἀκολονθὶας πειθὀμεθα. Καὶ μετα τινα· ἔλεγε δὲ ὁ Ἑβραῖος τὰ ἐν τῶι ®ὶ·ὶσαἰαι
δύο σεραφὶμ ἐξαπτἐρνγα κεκραγότα έτερον πρὸς το ἕτερον καὶ λἐγοντα αγιος αγιος
αγιος κύριος σαβαὼθ τὸν μονογενῆ εῖναι τοῦ θεοῦ καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἄγιον. ῆμεῖς
δὲ οὶὀμεθα ὅτι καὶ τὸ ἐν τῆι ὡιδῆι "Αμβακούμ ἐν μὲσωι δύο Βὼιων γνωοθἡσηι
περὶ Χριστοῦ καὶ αγίου πνεύματος εὶρηται.

Ἐκ τοῦ δευτέρου λόγον τοῦ Περὶ ἀρχὥν βιβλίον, ότι ἄνθρωπον ψιλὸν λἑγει τὸν κύριον
νιιιι Διὰ τοῦτο καὶ ἄνθρωπος γέγονε Χριστὸς ἐξ ἀνδραγαθηματος τούτου τύχὡν,

ως μαρτνρεῖ ὁ προφήτης λέγων ηγαπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμἱσησας ὰνομὶαν.
διὰ τοῦτο ἔχρισέ σε, ὁ θεός, ὁ θεὸς σου ἔλαιον αγαλλιἀσεως παρὰ τούς
μετόχους σού· ἔπρεπε δὲ τὸν μηδὲποτε κεχωρισμἐνον τοῦ μονογενους σύγχρηματὶσαι
τὥι μονογενεῖ καὶ συνδοξασθῆναι αύτῶι.

”Οτι σνναίδια τοῦ θεοῦ τὰ κτίσματα, ἐκ τοῦ πρώτον λόγον τοῦ περὶ ἀρχὥν βιβλίου
Χ Πῶς δὲ ούκ άτοπον τὸ μη ἔχοντα τι τὥν πρεπὀντων αὐτῶι τὸν θεὸν εἰς τὸ ἔχειν

ὲληλνθἑναι; εἰ δὲ ούκ ἔστιν ὅτε παντοκράτωρ ούκ ἦν, ἀεὶ εἶναι δεῖ ταῦτα δι' ὰπαντοκρὰτωρ
ἐστὶ καὶ ἀεὶ ἦν ύπ' αύτοῦ κρατούμενα ἄρχοντι αύτῶι χρὼμενα.

Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λογου
κι Παντα τὰ γένη καὶ τὰ εἴδη ἀεὶ ην, αλλος δὲ τις ἐρεῖ καὶ τὸ καθ' ἔν ἀριθμὥι · πλὴν

ἑκατἑρως δηλοῦται ὅτι ούκ ῆρξατο ὁ θεὸς δημιούργεῖν ἀργἠσας ποτὲ.

Περὶ τῆς προντιόιρξεως τῶν ιμύχὥν, ἐκ τοῦ πρώτου λόγον τοῦ Περὶ ἀρχδὁν βιβλίου
κιτ 'Εξ ὶδίας αἰτίας τῶν μη προσεχὀντων ἑαντοις ὰγρύπνως γίνονται τὰχιον ἢ

βραδιον μεταπιπτούσης, καὶ ἐπὶ πλεῖον ἢ ὲπ' ἔλαττον, ὡς ἀπὸ ταύτηε Τἦε αὶΐΐνο Κρἰσει
ἹΠΙ οἱ. Ηὶετοιτγπι. ερ. 124 ρ. 2ο-22 νΙΙΙ 32-38 = ζὶἰιιῦτι. 1. 34 Ρ- 53. 4·-ιο νΠΠ 4-Ι-45

οἱ. Ϊἰυίὶιι. 2, ῦὶ Ρ. 143. 26--144, 1 Χ = Ιζηῇη. 1, εὶν Ρ, 42, 15--2ο ΧΙ ·= ἰὶοίἱτι. Ι, 4.5 Ρ. 68.
12-15 ΧΙΙ = Ἐὶιιιιιι. 1, 6ε ρ. 81, 11-82, 5 εκὶ 15-21 οί. Ηὶοτοιι. ορ. τοκρ. 98, 24-Ρ. 99, 3

Ο [= ειοι·ν], Ι
1 τοῦ αύτοῦ ἐκ Ον" 2 λεχθησεται Οι" 3 ὰγαθὀτητι Ο°·° τοῦ θεοῦ Ι αύτὸ τὸ

ἀγαθὸν Ο" ὁ Ι οπι. Ο 4 ὰπλῶς οιτι. Οι' ὁ Ι 8 λειτονργικὰ Ζεῖοια Ξ. ο. εετειρὶιὶιτι αὐτοῦ ΟΥ
ἔκ ΦΙΉ- Ο" Τεΐὰρτον Ο" δ οοιτπρτιιπι ρεεε ως ιι ρτοὶοειτιτι· οκ Ιὶιιὶὶοο βιβλίου οιτι. Ι 9 ὅλων Ι
ἄλλων Ο Υεννιὶΐὁν Ο" το τῆσ αύτῆο· ΟΙ' τα ο11ι. Ι 13 τὸ Ι Ιὶιιἰ. οιιτ. Ο ὰββακούμ Ο"
14 εὶρηται Ι εωιὶἰτἰ ‹ὶεὸει·ε Ιὶιιί. οιιι. Ο 15 ψιλὸν ἄνθρωπον Ι 19 τὸν - κεχαρισιιἐνον Ι τοῦ·--
κεΧωΡὶσὶ-ὶἑνον Ο 21 τῶ θεῶ Ι βιβλίον οιτι. Ι σε τὰ Ο" τὸν Ον ἔχον Ον αύτὥ
Οὶἱ αὐτοῦ Ο" ΦΦΤΘΪΞ Ο" 23 ἐπεὶ Οι' παντοκρὰτορ Ον 24 ην] οοπὶοοοτὶιττ εὶναι, οί. Ιὶιιηιι.
26 εῖδει Οι τὰ Οε ἀριθμῶ ΟΜΝΙ ὰριθμοῦ Ο, 27 δηλουνται Ο" 28 τοῦ οτιι. Ον"
3ο μεταπιπτούαης ΟΙ, εοὶὶ. ψνχῆς, μετα·πτώσεις_Ι.ιιὶ›δ6 ερεοὶοεε καὶ οπι. Ι
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ΙΨΞΤΙΝΙΑΝΙ ΕΠΙΟΤἹΪΜ (ΖΟΝΤΚΑ ΟΙἰΙί.ὶὶΞΝΕίὶ·Ι 21Ι

θείαι συμπαραμετρούσηι τοῖς ἐκόιστου βελτὶοσιν ὴ χείροσι κινἠμασι καὶ τό κατ, ἀξίαν
ό μὲν τις ἔξει ἐν τῆι ἐσομἐνηι διακοσμὴσει τὰξιν ὰγγελικὴν ὴ δύναμιν όιρχικὴν ἢ ἑξουσίαν
τὴν ἐπὶ τινῶν ἢ θρόνον τὸν ἐπὶ βασιλευομἑνων ὴ κυρείαν τὴν κατὰ δοὐλων, οὶ δὲ οὐ πόινυ
τι ἐκπεσόντες τὴν ύπό τοῖς εὶρημἐνοις οὶκονομίαν καὶ βοήθειαν ἐξουσι. καὶ οὐτως
κατὰ μὲν τὸ πλεῖστον από τῶν ύπό τὰς ὰρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας καὶ τούς θρ όνους καὶ τὰς κυ-
ριότητας, τὰχα δὲ ἔσθ' ότε καὶ ὰντ' αὐτῶν συστὴσεται τὸ τῶν ἀνθρώπων γἐνος ἐν τῶι
καθ' ἐνα κόσμωι.

Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου ότι εἰ μεταβόιλοιεν ἐπὶ τὸ κρεῖττον οί δαίμονες, συμπληρὼσουσί ποτε
ὰνθρωπότητα 4

κιιι Οῖμαι δὲ δύνασθαι ἀπό τῶν ὐποτεταγμἑνων τοῖς χεὶροσιν ὰρχαῖς καὶ ἐξουσίαις
καὶ κοσμοκρόιτορσι καθ' ἐκαστον κόσμον ὴ τινὰς κόσμους ὲνίους τόιχιον εύεργετουμἐνους
καὶ βουλησομἑνους ἐξ αὐτῶν μεταβαλεῖν συμπληρὡσειν ποτὲ ανθρωπότητα.

Περὶ τῆς τῶν ἄνωθεν εὶς σῶμα καταγωγῆς

χιιιτ Ούτω δὴ ποικιλωτόιτου κόσμου τυγχὰνοντος καὶ τοσαῦτα διαφορα λογικὰ
περιἐχοντος τί ἄλλο χρὴ λέγειν αἴτιον γεγονἑναι τοῦ ύποστῆναι αὐτὸν ὴ τό ποικὶλον τῆς
ἀποπτὼσεως τῶν οὐχ ὁμοίως τῆς ἑνόιδος ὰπορρεόντων;

"Οτι καὶ τὸν ἐνυδρον ἔσθ' ότε αὶρεῖται βίον ὴ ψυχὴ, ἐκ τοῦ δευτέρου λόγου τοῦ Περὶ
ὰρχῶν βιβλίου

Χν 'ίτί ψυχὴ ὰπορρἑουσα τοῦ καλοῦ καὶ τῆι κακίαι προσκλινομἑνη καὶ ἐπὶ πλεῖον
ἐν ταύτηι γινομἐνη, εἰ μὴ ὐποστρἐφοι, ύπό τῆς ὰνοίας ἀποκτηνοῦται καὶ ύπό τῆς πονη-
ρίας ὰποθηριοῦται. Καὶ μετ' όλίγα· καὶ αίρεῖται πρὸς τό ὰλογωθῆναι καὶ τόν ἔνυδρον,
'ίν' ούτως είπω, βίον καὶ τὰχα κατὰ ὰξίαν της ἐπὶ πλεῖον πτώσεως τῆς κακίας ἐνδύεται
σῶμα τοιοῦδε ἢ τοιοῦδε Ξώιου ὰλόγου.

Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου ότι ἕσται τελεία τῶν σωμάτων ὰπόθεοις
Χνι Εἰ δὲ τὰ ὐποταγἑντα τῶι Χριστῶι ύποταγὴσεται ἐπὶ τέλει καὶ τῶι θεῶι,

παντες ὰποθἡσονται τὰ σώματα καὶ οίμαι ότι τότε εὶς τό μὴ όν ἔσται ὰνὰλυσις, τῆς τῶν
σωμὰτων φύσεως ύποοττησομἑνης δεύτερον, ἐὰν πόιλιν λογικὰ ὐποκαταβῆι.

Ἐκ τοῦ τρίτου λόγου τοῦ αὐτοῦ βιβλίου περὶ τοῦ αὐτοῦ
κνιτ Λεγομἑνου τοῦ θεοῦ πὰντα γίνεσθαι ἐν πασιν, ὥσπερ οὐ δυνὰμεθα κακίαν

καταλιπεῖν, ότε θεός πὰντα γίνεται ἐν πασιν, οὐδὲ αλογα ςῶια, ίνα μὴ καὶ ἐν κακίαι ὁ

ΧΠΙ οί. Ηὶοτοτι. ερ. 124 Ρ. 99, 1ο. 11 ΧΙΠΙ = Ιὶιιὶιιι. 2, τι ρ. 107, 6. 7. 8. 9. 11-15 Χν οί.
Ξῖμῆτι. 1, Β Ρ. 1ο5, 1 -5. Ηίετοιὶ. ρ. 124 ρ. 1οο, 23-25 ΧΨΙ = Ιιμὶιιι. 2, 53 ρ. 118, 7-1ο. Ι¬Ιὶοι·οιι.
σρ. 124 Ρ. 1ο2, 4-9 ΧνΙ.ί = Βιιίὶ1ι.3,6= ρ. 285, 1--7

Ο [= ειοτνὶ, Ι
3 κυρίαν Ον κυριότητα Ον 4 ἐπὶ Ο" τε καὶ Ο? 5 τὰςὶ οιιι. ΟιΙ 6 τάχα δὲ οπι. Ι

τάχα δὲ καὶ Ο, καὶ] δὲ καὶ Ι ὰντ' Ο ὰπ' Ι σννβἢσῃαὶ Ο"'” 8 μῃαβἀλλυιεν ΟΠ 9 ἄῖὶὐ-
τητι Ον 1ο δὲ οιπ. Ο" 11 ἐνοίουσ ΟΙ Ι3 'ὶῶν οῃὶ- Ο” Μ 'ὶὶ'οὶΚὶλΟ'ὶ'ὰΤΦν 0""
15 αῖτιον λἐγειν Ο" 17 "Οτι Ι οιτὶ. Ο καὶ τὸν - ψυχὴ οοὶοαιιε ΧΙΙΠ ιιιίὶιιιιηοιιεὶο δευ-
τέρου] ειεὶ Γιιιοιτι ὶὶὶπὶ ρτὶιτιὶ οοὶοητι. ρειτὶποτο ι.ιὶιὶοί;ι.ιι° Ι7/Χ8 Τουἐωβὶβλὶονοπὶ- Ι ὶ9'ίΤΡοσὶθὶὶναί-ὶἔὶίΐὶ ΟΠ*
2ο ἐν οιτι. Οθ ὐπὸι] από Ο" ὰποκτενοῦται Ο" καί οπι Οιιεὶ' 21 τῶ Ο ἀλογοθῆναι Ι
ὰναλόγω θεῖναι Οι” 22 ἑισιτὼσεωσ Οε 23 σῶμα -· ὶὶ Ο""1 σώματα Φὐδεὶι Ο* ἀἶιὁΥ0ν
Ξὼου Ι 24 ὴ τῶν Ο 25 ύποτεταγμἑνα ΟΥΙ 28 περὶ τοῦ] τοῦ περὶ Οι' 2ο γενεσθαι Ο
ῶοτιερ ο1τι.Οε„Ι 5ο ότε] οὐτε Οι" καὶ οπι. Οε

27*

Ι. "ιί 676
ἶι

Ιίὶ

Ιὶι

20

Βῦ

1 Οοτ. 15, 28
ΡΟ ηδγ



212 οοει.ια:τ1ο ετιεεειττοε 6

θεός γίνηται καὶ ἐν ὰλόγοις Ξῶιοις, ὰλλ' οὐδὲ όιμυχα, ίνα μὴ καὶ ἐν αὐτοῖς ό θεός, ότε πὰντα
γίνεται, ούτως οὐδὲ σώματα όιτινα τῆι ὶδίαι φύσει όιψυχὰ εὶσιν.

Ἐκ τοῦ δευτέρου λόγου τοῦ Περὶ ὰρχῶν βιβλίου, πῶς νοῦς γέγονε ιρυχὴ καὶ ῳυχὴ καθαρ-
θεῖσα γίνεται νοῦς

κνιιι Παρὰ τὴν ὰπόπτωσιν καὶ τὴν ιμύξιν τὴν ὰπό τοῦ τὴν τῶι πνεύιιατι γέγονεν
ὴ νῦν λεγομἑνη ψυχὴ, οῦσα καὶ δεκτικὴ τῆς ἐπανόδου τὴς εφ' όπερ ἦν ἐν ὰρχῆι, όπερ νο-

Ρε.1±4. 7 μίςω λέγεσθαιύπὸ τοῦπροφὴτου έν τῶι ἐπίστρειμον, ψυχὴ μου, είε τὴν αναπαυ-
σίν σου, ῶστε όλον τοῦτο είναι νοῦς.

Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου περὶ τοῦ αὐτοῦ
Ισα 19. ιν Χνιιιι ”ί.Οσιτερ σῶσαι ὴλθεν τὸ όιπολωλός ό σωτὴρ, ότε μέντοι σῶιςεται τὸ ὰπο- ιν

λωλός, οὐκέτι ἐστὶν ὰπολωλός· ούτως ὴν σῶσαι ὴλθε ψυχὴν ῶς σῶσαι τό ὰπολωλός,
οὐκέτι μένει ψυχὴ ὴ σωθεῖσα ψυχὴ [ούτε τό ὰπολωλός ὰπολωλόςὶ. ἔτι βασανιστἐον εὶ

Ι.. ν 677 ῶσπερ τό ὰπολωλός ὴν ότε οὐκ ὰπολὼλει καὶ ἔσται ποτὲ ότε οὐκ ἔσται ὰπολωλός, ούτω
καὶ ὴ ψυχὴ ἦν ότε οὐκ ἦν ιμυχὴ καὶ ἔσται ότε οὐκ ἔσται ψυχὴ.

Ἐκ τοῦ τετὰρτου λόγου ιν
ΧΧ Ἄνὰγκη μὴ προηγουμἐνην τυγχὰνειν τὴν τῶν σωματων φύσιν, ὰλλὰ ἐκ δια-

τ λειμμὰτων ύφίστασθαι διὰ τινα συμπτὼματα γινόμενα περὶ τὰ λογικὰ δεόμενα σωμόιτων,
καὶ πόλιν τῆς ἐπανορθὡσεως τελείως γινομένης εὶς τὸ μὴ είναι ὰναλὐεσθαι ταῦτα, ὥστε
τοῦτο ἀεὶ γίνεσθαι.

Ἐκ τοῦ πρωτου λόγου τοῦ αὐτοῦ βιβλίου ότι έμιμυχος ό ὴλιος καὶ ὴ σελὴνη καὶ οί αστέρες εε

κκι “Οτι δὲ πρεσβυτέρα ὴ ψυχὴ τοῦ ὴλίου τῆς ἐνδέσεως αὐτοῦ τῆς είς τὸ σῶμα,
μετὰ τὸ συλλογίσασθαι ἐκ συγκρίσεως ανθρώπου τῆς πρός αὐτόν καὶ ἐντεῦθεν από τῶν
γραφῶν οῖμαι ὰποδεῖξαι δύνασθαι.

Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου .
Ρι±ιὶ1.±,2ς.24 κκιι Κόιλλιον ὰναλῦσαι καὶ σύν Χριστῶι είναι, πολλῶι γὰρ μᾶλλον 26

κθεῖσσ ον- νοιιίςω γὰρ ότι λἑγοι αν ὁ ὴλιος ότι κόιλλιον ὰναλῦσαι καὶ ούν Χριστῶι
είναι· πολλῶι γὰρ μἕιλλον κρεῖσσον. καὶ ό μέν Παῦλος ὰλλὰ τό ἐπιμένειν τῆι
σαρκὶ ὰναγκαιότερον δι' ὐμόις, ὁ δέ ὴλιος · τὸ έπιμἑνειν τῶι οὐρανἱωι τούτωι
σώματι ὰναγκαιότερον διὰ τὴν ἀποκὰλυιμιν τῶν τέκνων τοῦ θεοῦ. τὰ δὲ αὐτὰ καὶ περὶ
σελήνης καὶ τῶν λοιπῶν λεκτἐον. εε

Χνίὶῖ = οἱ. Ιἱιιίιτι. 2, 83 ρ. 158, 17--159, 2 ΧΥΠΠ = Κηιὶπ, 2, 83 Ρ. 156, 3-12 Ηὶοτοογιτι.
ΒΡ- 124 Ρ- Ι03ι 20-204. Ι ΧΧ = Ηὶετοιιγιτι. ερ. 124 ρ. 116, 11-17 ΧΧΙ = ὶὶἰιιίὶιι. Ι. 74 Ρ. ςιτ,
7-το ΧΧΙΙ = Ξὶιιίὶιι. 1. 75 11. 93. 15-15. 2ο-26

Ο [= ειοτνη, Ι
Ιιίθ καὶ ἐν _ γίνεται οτιι. Ι 3 τοῦ _ βιβλίου οιτι. 1 τοῦι οιπ. Οι" 5. 4 πῶσ _ νοϋο- 1

ίιι ιιιιε εεὶοειιε εοιὶ. Ο 3 νουσ Ι ούν Ο 334 κατσρεωεεισα 0 6 λεγόμενη Ι γενομένη Ο ῶιτερ
Ο" ἑὶπερ Ον 8 εοτιίοοετίιιτ είναι ζόπερ ἦν) 9 λόγου οιτι. Ο” το ὴλθε τό ὰπολωλόσ ἦλθεν Οἱ
τό ὰπολωλόσ ὴλθεν Ι μέντοι γε Ο" 11 ὴν] ὴ Οι εὶ Ι ὡς-ὰττολωλός οιιι. Ι 12 μένει
Οθἶ ιιἑν ὴ Οίὶ" ούτε - ὰπολωλόςε οττι. Ι Ηὶετοτι. ῖἰιιίίτι. ἔτι δὲ Ον εὶ ο111. Ο" 15 ούτω Ι
αωὸ Ο ῖι δεὀί-ὶει-ια Υινὁι-ιειια [γινόμενα οιιι. Η σωμόιτων περὶ τα λογικα ΟΤΙ 18/1ςι καὶ πὰλιν -
γίνεσθαι οιιι. Ο! 24 ἔτι ἐκ Ον λόγου οιιι. Οῖ 25/26 Κὰλλιον _ κρεῖσσον οιτι. Ἑ 26 γὰρ Ον
ὶιυιἰιτ. οιπ. ΟΜΎΙ ότι οιτι. Οι 28 τὸ] τοῦ Ο" τοῦ οὐρανοῦ τούτου Ο" 3ο τῶν
λοιπῶν όιστἐρων Ον περὶ τῶν αλλων Οι
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Ἐκ τοῦ τεταρτου λόγου τοῦ αὐτοῦ βιβλίου ότι καὶ ύπὲρ δαιμόνων δεῖ τόν Χριστόν σταυ-
ρωθῆναι καὶ πολλακις τοῦτο είς τούς ἑσομἑνους αὶῶνας

ΧΧΠΙ Ἀλλὰ Κἄν ι-ὶἐχρι τοῦ παθους τιε Ξιιτήσηι, τολμηρὸν δόξει ποιεῖν περὶ τὸν
οὐρανὸν τόπον αὐτῶι Ξητῶν. αλλ” εἴ ἐστι πνευματικα τὴς πονηρίας ἐν τοῖς ἐιτουρα-
νίοις, όρα εἰ ὥσπερ ἐνθαδε οὐκ αὶδούμεθα σταυρούμενον ὁμολογεῖν ἐπὶ καθαιρἐσει ῶν κα-
θεῖλε διὰ τοῦ πεπονθἐναι, ούτως κακει τὸ παραπλήσιον διδόντες γίνεσθαι καὶ εὶς τὸ ἑξης
έως της συντελείας τοῦ παντὸς αὶῶνος οὐ ῳοβηθησόμεθα.

Ἐκ τοῦ αὐτοῦ λόγου
κσιιιιι Τίς νοῦν ἔχων όρίσεται πρώτην καὶ δευτέραν καὶ τρίτην ὴμέραν έσπέραν τε

καὶ πρωίαν χωρίς ὴλίου γεγονέναι καὶ σελήνης καὶ αστέρων;

Τούτων τοίνυν ούτως ἐχόντων καὶ πασι δήλων γενομένων τῶν παρὰ 'ωριγένους
εὶρημένων βλασφημιῶν προσήκει τὸν ὲπ' αὐτῶι αναθεματισμὸν ούτως γίνεσθαι

Εἴ τις λέγει ὴ ἔχει προυπαρχειν τὰς τῶν ανθρώπων ψυχὰς οῖα πρώην νόας οὐσας
καὶ αγίας δυναμεις, κόρον δέ λαβούσας τῆς θείας θεωρίας καὶ πρός τό χεῖρον τραπείσας
καὶ διὰ τοῦτο αττοψυγείσας μὲν τῆς τοῦ θεοῦ αγαπης, ἐντεῦθεν δὲ ψυχὰς όνομασθείσας καὶ
τιμωρίας χαριν εἰς σώματα καταπεμφθείσας, αναθεμα ἔστω.

Εἴ τις λέγει ή έχει τὴν τοῦ κυρίου ψυχὴν προυπαρχειν καὶ ὴνωμένην γεγενῆσθαι τῶι
θεῶι λόγωι πρὸ τῆς έκ παρθένου σαρκώσεώς τε καὶ γεννήσεως, αναθεμα ἔστω.

Εῖ τις λέγει ὴ έχει πρῶτον πεπλασθαι τὸ σῶμα τοῦ κυρίου ὴμῶν 'ίησοῦ Χριστοῦ
ἐν τῆι μήτραι τῆς αγίας παρθένου καὶ μετὰ ταῦτα ἑνωθῆναι αὐτῶι τὸν θεὸν λόγον καὶ
τὴν ψυχὴν ώς προυπαρξασαν, αναθεμα έστω.

Εί τις λέγει ὴ έχει πᾶσι τοῖς ούρανίοις ταγμασιν ἐξομοιωθῆναι τὸν τοῦ θεοῦ λόγον,
γενόμενον τοῖς χερουβὶμ χερουβὶμ καὶ τοῖς σεραφὶμ σεραφὶμ καὶ πασαις απλῶς ταῖς ανω
δυναμεσιν ἐξομοιωθἑντα, αναθεμα έστω.

Εί τις λέγει ὴ ἔχει ἐν τῆι αναστασει σφαιροειδῆ τὰ τῶν ανθρώπων ἐγείρεσθαι σώ-
ματα καὶ οὐχ ὁμολογεῖ ὀρθίους ὴμας ὲγείρεσθαι, αναθεμα ἔστω.

Εἴ τις λέγει ζὴ ἔχει) οὐρανὸν καὶ ήλιον καὶ σελήνην καὶ αστέρας καὶ ύδατα τὰ ύπε-
ρανω τῶν οὐρανῶν έμψύχους καὶ λογικὰς είναί τινας δυνὰμεις, αναθεμα ἔστω.

Εἴ τις λέγει ἢ ἔχει ότι ὁ δεσπότης Χριστὸς ἐν τῶι μὲλλοντι αίῶνι σταυρωθήσεται ὑπὲρ
δαιμόνων, καθὰ καὶ ὐπὲρ ανθρώπων, αναθεμα έστω.

ΧΧΙΠ = Ιἰἰοςοηγῃτ, ερ 124 Ρ_ Π4, 27-τις, 7 ΧΧΙΙΙΙ = Ρὶιίὶοεειίὶει 3 ρ. 323, 5-7 Κοειτεοίιιιιι
9 τῆς γραφῆς λεγοὐσης καὶ ἐγένετο ὲσπέρα καὶ ἐγένετο πρωί ήμερα πρώτη ὴ δευτέρα [Οο1ι.

1, 5], σύ τί φλυαρεῖς, 'ωρίγενες ανοὐστατε; Οι ίιι ιτιρ.

Ο [= ε.ο1·ν], Ι, ΒΕ [ίιιόο ει 13], Σ [ιιοτείο Ξγτίειοε. ειὶ. ῖ.ειιιι1οο Δε Μιιεὀυιι 43, 9-12]
3 Ξητήσει Ον δόξοι Ον 3/4 τὸν οὐρανὸν [οὐρανιον Οι] τόπον Οι°Ι τῶν ούρανίων τόπων Οι"

4 αὐτῶ Ι αὐτὸ Ο" αὐτὸσ Ο" ἦ καὶ Οι' τἶνα τί καὶ Οι: τοῖσ Οι 5 ὥρα Οι καθαι-
ρέσεωσ Οι 6 εὶσ τὸ Ι τὰ Ο ο ὀρίσηται Οε οὶήσεται Ρὶιίίοαιὶ. τι γινομένων Οι
:2 προσήκειν Ο" 13 τιιιιττστὶ εκ ΟΙ Σ ὶιιεοτ. αναθεματισμοὶ τῶν τοῦ ώριγένους ληρημόιτων τῆσ
αγίασ καὶ οὶκουμενικῆσ ε συνόδου Βιι 16 τὰ σώματα Οι έστω οιτι. ΟΠ 17/18 τοῦ θῦ
λόγου Ο" 18 ἔστω οιιι. Ι 2ο παρθένου καὶ Θεοτόκου Ον 22 έπουρανίοισ ΟΤΙ
23 σεραφεὶμ σεραιρεὶμ ΟΙ σεραιρὶμ σεραωείμ ΙΒίὶ ότιτλῶς ταῖς οιιι. ΟΙ' 25-26 [ιιιιιιιοτο Ϊ ιιιίεστὶρίο
Οι] Ροεί: 27-28 [ηιιῃιετο ξ ;ις13η·ὶΡι;ο Ον] ηη1ὶ_ Ο” 26 όμολογεῖν Οί' 27 ή ἐχει Σ οτιι. ΟΙΒ"
ύδατα ΟΜΎΙ τὰ ύδατα Οε 28 λογικὰς Σ, ιιῖ: σοιιί. θειιιςὶσιιτὶιιε [ρτοίοεεστ Ρίεειιιιιε ε. 17] ὐλικὰσ ΟΙ.Βιι.
οί. Ηὶοτοτι. σρ. 98 Ρ. 1:74, 23εσ. 29 ή ἔχει οιτι. Β" ότι οιιι. Οιι ηταυρωθῇναι μέλλει Βιι
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ἦ Εί τις λέγει ὴ έχει ή πεπερασμἑνην είναι τὴν τοῦ θεοῦ δύναμιν καὶ τοσαῦτα αὐτόν
δημιουργῆσαι όσων περιδραξασθαι καὶ νοεῖν ήδύνατο, ή τὰ κτίσματα συναίδια είναι
τῶι θεῶι, αναθεμα ἔστω.

θ Εί τι ει " έ ει π όσκαι ον είναι τ` ν τῶν δαιμόνων καὶ ασε ῶν ανθ ώπων κό-9 'ίὶ Χ Ρ Ρ Τὶ
λασιν καὶ τέλος κατα τινα χρονον αὐτὴν έξειν η γοῦν αποκαταστασιν έσεσθαι δαιμόνων
ὴ ασεβῶν ανθρώπων, αναθεμα ἐστω.

'Αναθε ακαὶ “ω ι ἐνει τῶι καὶ Ἄδοιμαντίωι τῶι ταῦτα ἐκθεμένωι μετὰ τῶν μυσα ῶνΡ
αὐτοῦ καὶ ἐπικατα ατων δο ματων καὶ παντὶ τι οσῶπωι ονοῦντι ταῦτα ” ἐκδικοῦντιΡ Ρ
ή κατα τι παντελῶς ἐν οίωιδὴποτε χρόνωι τούτων αντιποιεῖσθαι τολμῶντι.

Ο [= ιι.ε1·ν], Ι ΒίὶΣ
1-3 ροεί; 4-6 οοὶί. Οι' 1 ήε οιιι. ΟΙἹΒΏ-, οοιτ. Οί' 2 όσον Ον όσα Β" περιδεδρα-

ξασθοιι Βθ 2/5 καὶ νοεῖν-τῶι θεῶι οιτι. Οῖἰ 2 ἐδὐνοειο Βὶὶ 5 ἔξειν αὐτὴν Βιι
ἔσεσθαι ΙΣ γενέσθαι ΟΒε 6 εστω οιτι. 1 7 καὶ οιτι. ΟΠ αδαμαντίνω Βιι 7-9 τῶ _
τολμῶντι] καὶ τοῖσ φρονοῦσι ταῦτα καὶ πἄσι τοῖσ αίρετικοῖσ Β" 7 ταῦτα] καὶ ταῦτα Ο" δ ἐπι-
καταρατων έναγῶν τε Ον ο τι ΟΜΎΙΣ τινα τρόπον Ον ίτι ίὶιισ εισα. έν γῇ ἦ τῶ ἦ ὴμῶν ῖοττι.
Ον] ῶ ή δόξα εὶσ τούσ αὶῶνασ τῶν αὶώνων αμήν Ον" .
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ιτιειτἕὶιιε εόιιοίειαιο

= Οοόεκ ιἴειορεεὶίειπιιε 236 ιιιειιτὶττ. ε. ΧΙ
= Οοεὶειι νετἱοεπιιε ιοο4 ίσοιτιὶσ. εετίριιιε ιι. 13ο6
= Τεκιιιε Εειίπμε σιιειιι ειίίεὶὶι: Ο. Οίὶιτιίτει· ίιι Οοὶὶ. Αιιεὶί. ερ. 71-τδ
= Οοὶὶεοιίο Αμεὶὶεπε
= Οοὶὶεετὶο Βετοίίιιοιιεὶε

ειιιιι ρειρὶιιεε ρτοεοόοεεοε ὶτι Αίιῖι. εἰ. Βσγει·.Αίαιιἱ. ιί
Ρἴίεε. Ν.Ρ. το Ρ. 125 εσ.



Ἐπιστολαὶ διαφόρων ἐπισκόπων γραφεῖσαι πρὸς Πέτρου ἐπίσκοπον 'Αντιοχείας τὸν 125
ἐπίκλην Γναφέα ότι οὐ δεῖ παθος τῶι τρισαγίωι συναπτειν διὰ τῆς προσθήκης τοῦ ὁ σταυ-

ρωθεὶς δι' ὴμας, ήν αὐτός Πέτρος ὡς αίρετικὸς προσέθηκεν

1 'Αντέωνος ἐπισκόπου Ἄρσενόης πρὸς Πέτρου ἐπίσκοπον 'Αντιοχείας
1 Πανυ εὶμὶ ἐστυγνακὼς ἐπὶ σοί, αδελφέ τιμιώτατε, ότι έπηύξηται διὰ σοῦ μέγα σκαν- ε

δαλον αντί τοῦ ἐκτέμνειν σε τὰ σκανδοιλα. καὶ γὰρ ἐπισχεῖν θέλω τὰ ἐπὶ τούτωι
δακρυα καὶ κεκώλυμαι ύπό τῆς σῆς ἐν κακίαι ὲξενηνεγμένης αἱρέσεως, ότι παρατέτρωται
παρὰ σοὶ τὰ εὐαγγὲλια Πραξεις τε καὶ ὁ απόστολος, ἑπείπερ παρ' αὐτούς έδοξας ἐπισοφί-
3εσθαι τοῦ μὴ Χριστόν σταυρωθέντα καθαρῶς δι' ὴμας ὀμολογεῖν, ὰλλὰ τῶι τρισαγίωι
τόν σταυρόν ἐπισυναπτειν, ώς τὰ πρῶτα σου γραμματα τὰ πρὸς 'Ακακιον τόν τῆς Κων- ιο
σταντινουπολιτῶν ἐκκλησίας ποιμένα δείκνυσιν. ἐπειδὴ δὲ είς ασέβειαν εἴ ἐμπεπτωκώς,
διαφόρως περιστρἐφεις τὴν ἐξενεχθεῖσαν ὐπὸ σοῦ αδίκως νομήν, εἴ πως ἐμπαραμονον καὶ

2 έδραίαν αὐτὴν παρὰ πᾶσι κυρώσεις. ούτε γὰρ τὸ θεῖον λέγομεν παθητόν, ὡς σύ φής,
οὐδὲ γυμνὸν λόγον φαμἐν οταυρωθέντα, ὰλλὰ Χριστόν 'ίησοῦν, αλλ' οὐδὲ αὐτὸν μετὰ
τῆς τριαδος. εὶς γὰρ τῆς τριαδος ἐστὶν ἐνανθρωπὴσας 'ίησοῦς ό Χριστός, ό δὲ σταυρός ιε
περὶ τό ανθρώπινον τοῦ Χριστοῦ γεγένηταί τε καὶ πιστεύεται. έν δὲ τῶι τρισαγίωι
ποῦ σώματος δήλωσις, ίνα χώραν ὴ τοῦ σταυροῦ λαβηι προσηγορία; λέγεις γὰρ 'αγιος

Β ό θεόςὶ. 2 καὶ τίς οὐκ οῖδεν ότι πρῶτος ὁ πατὴρ κατὰ τὴν ταξιν τῆς συνήθους πασι
δοξολογίας, εί καὶ μὴ καθ' ὐπεροχὴν τῆς θεικῆς αξίας; ἔπειτα φασκεις 'αγιος ὶσχυρόςὶ.
καὶ τίς οὐκ οῖδε κατὰ τὸν προφήτην 'Ησαίαν ότι τό τεχθἐν ὴμῖν παιδίον 'ίησοῦς Χριστός, εο
οὐ ὴ ἀρχὴ έγενήθη ἐπὶ τοῦ ῶμου αὐτοῦ καὶ καλεῖται καὶ ἐστι μεγαλης 1εε.ς.6
βουλἦς αγγελος θεός ὶσχυρός; εἰ γὰρ καὶ ἐσταυρώθη ἐξ ασθενείας, αλλὰ 2 081.134
τό ασθενὲς ὴμῶν σῶμα αναλαβὡν τοῦτο πέπονθεν, ὶσχυρός δὲ θεὸς τυγχανων προθύμως
πρός τὸν σταυρόν τό οῖκεῖον έξεδίδου σῶμα, ὡς εἰπεῖν καὶ τόν προφήτην αὐτὸς τας Με. 8. 17

4 ασθενείας ὴμῶν ανέλαβε. θεός δὲ καὶ ἄνθρωπος συνωμολὀγηται παρὰ παντων 2:
ό υίός· σὐ δὲ μόνον τό ἰοχυρὸν τῆς τοῦ υὶοῦ θεότητος εὶπών, παραδραμὼν δέ καὶ τοῦτο

5 ὴκεις ἐπὶ τό πνεῦμα τό αγιον καὶ ῶμολόγησας, ως έστιν αληθῶς, αθανατον. τίνα ουν
ἐπιφέρεις ἐσταυρωμένον δι' ὴμᾶς μετὰ ταῦτα; τὸν Χριστόν λέγεις; οὐκουν δηλος εῖ τε-

ὶιι οοὶίεοέὶοτιο Εεεὶιιει 4 [ΟοΙΙ. Αιιεὶί. 74]; τεσοιιέὶοτ ορίεἐιιὶιιο Ιοιτιιιι εκικιέ ειιριτι 4 ΙΡ. 6 [Ο]

Αν, Δ [= νιη
1--3 οιτι. ΑΟ 3 ὡσ Α ό ν 5 έπτήυξηται Α 8 ό οιτι. ΨΟ αύτοῖσ Ψ

° Λ9 ρνσριει· Λ δεῖ [δεῖν Ψ] Αν 1ο τὰε Ο οιτι. Αν 11 δέ οιιι. Λ 12 νομὴν Ο .ςειιίειιῖιειιιι
τομὴν Αν 13 ε.ι·ιί:ο οῦτε Ιιειὶσσέ |\ ιὶιιιιι αιιίειιι ρνο να ιι ιιιείτοροίιίιε ειιίραιιιε |ιιιεεεε, ιιωι ιωιιιειι ακί ειιίιε-. . . . . . 0. ὰ λ. _- -ιὶασίἱσιιἱε εκαιιινιι ιπιηιιε ι·ε.ερ22:ιειι ιι! είε ὐιιιιι: ¿ιίοι·ιβι:αιι.ε, ειισἱ ιιιιιἰιηιω ιιι|ιιΙ:ιιιε 14-16 λ α χν ιν_
πιστεύεται [πεπίοτευται Λ] Αν .εειἰ [αιιί /ὶὶὶ] Ούτἰείιιιιι .ίεειιιιι [ρσεί ίιιιιιιίιιίειιι Οίιινείιιιιι /ιὶ']. ιὼι ειιιιιι

” “ ὶ _ “_ ὰ ”τι Λει·ι.ι.ι: αίσέίιιν, εικονεσ: σει? εεεσ σοι·/›οι·ιε σίειιαίισιιειιι Λ αλλα χν ιν Ο 15 ό οιιι. Λ 17 γ ρ 0
20 Οὶινἱεὶιεε ἰσειιε /\ 23 ρσεέ σῶμα ειιὶεὶ. ιιιιιίν είἱαιιι τίἰεείιειί .ερἱι·ἱι'ιιε ηιιἱτίσιιι ρι·οιιι|›ίιι.ε, σπιτι τιιιίειιι ίιι-
γίῖκιιισ [Μὶ;. 26, 41] Λ 26 υίόσ Αν γῖι ΛΟ υὶοῦ Ψ θῦ Α χῦ ΛΟ 27 ιιειιἰείί Λ ήκεσ Ο
28 ταῦτα ΛΟ ταῦτα δὲ Αν

Αειε εοιισίὶὶοτμιτι οεουπιεμὶοοτμοτ. Τοιιι. ΠΙ 28
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126 τραδα φρονὥν, έτερον παρα τον ὶσχυρὸν θεὸν τον Χριστου ὁνομοηων. ἀλλὰ τὸ πνεῦμα
το αγιον οταυρωθῆναι φὰσκεις; καὶ τί τούτου δυσσεβἑστερον γένοιτο ἄν; αλλα φαν-
τασἰαν λέγεις τὴν τοῦ παθους οὶκονομἱαν; οὐκοῦν φαντασία καὶ ·η ὴμῶν σωτηρὶα κατα

8 τοὺς δυσσεβεῖς Μανιχαὶους. ὁρᾶις πῶς πανταχόθεν περικρημνηηι καὶ ὰγνοεῖς ἢ καὶ
εὶθὼς ἑκὼν κακουργεῖς; ἰδοὺ τοὶνυν ῦπομνησθεὶς έντραπηθι περὶ τῆς απαιδευσὶαις σου 5
καὶ εῖξον ὥσπερ έδέξω παρὰ τοῦ προφὴτου, δοξολογεῖν τὸ τρισὰγιον· ἀσωματως γαρ
ὁνομαςὸμενον μηδενὸς προκειμένου τῆς σαρκὼσεως τοῦ μονογενοῦς αὶνἱγματος καθαρἐῖὁς
ὁῳεὶλει θοξολογεῖσθαι μηδεμιὅις σταυροῦ προσθήκης ἐπαγομένης. ὡς γὰρ ἄν σοφἱ-

7 σηται τις, ἐκκρημνἱ3εται τῆς ὀρθοδοξίας. Χριστὸν δέ παραλαβὼν δι' ἡμᾶς σταυρω-
± Ωω. ι, 23 θἐντα τὸν υῖὸν τοῦ θεοῦ κατα τὸν μακαριον Παῦλον ῳασκοντα ῆμεῖς δὲ κηρῦσσομεν ιο

Χριστὸν 'ὶησοῦν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον μὴ απαρνοῦ τουτου το ὅνομα καὶ τὸ
οε1.ι,ςι παθος· εὶ δὲ μὴ, ἐκεῖνος προλαβὼν επιφέρει· εῖ τις ὑμᾶς εῦαγγελὶ3εται παρ' θ παρ-

ι οο±.±, 2 ελαβετε, αναθεμα ἔστω. ἐγὼ γὰρ φησιν οὐκ έκρινα τι εἰδέναι έν ὑμῖν εἰ μὴ
8 Χριστὁν 'ὶησοῦν καὶ τοῦτον έσταυρωμένον. εἰ δὲ τοῦτον ἀπαρνεῖσθε σταυ-

ρωθέντα καὶ τῶι τρισαγἰωι τὸ παθος συνόιπτετε, πῶς οὐχ ῦποἱσετε τὸν ἀναθεματισμὁν; ιε
Παῦλος ἐστιν ὁ ἀναθεματηων, τὸ σκεῦος τῆς ἐκλογῆς. προβαλοῦ Χριστου καὶ σταυρον

9 [καὶ] μὴ ἀπαρνοῦ καὶ μὴ έτερον ἀνθ' ἑτέρου εὶσαγἀγηις. πλεῖοτοι γαρ εἰσιν οὶ σταυ-
ρωθέντες, εῖς δὲ ὁ δι' ἡμᾶς. φέρε οῦν έν τῶι σταυρὥι τούτου τὸ ὅνομα, ἴνα μὴ έτερον

ς_ 4 ὑποπτευθηις λέγειν σταυρωθἑντα, ὅτι οὶδας ὅτι πολλα τα ἔνεδρα τοῦ θολὶου· διὰ τοῦτο
καὶ οὶ ἦ καὶ οὶ ἦ ένα κύριον 'ὶησοῦν Χριστὸν σταυρωθέντα παραδιδὁασι καὶ οῦ το ειι
τρισὰγιον· οὶ δὲ νομομαθεστέρους κρὶναντες έαυτοὺς εῖναι τοὐτων τῶν πατερων πῶς
οὐ δεικνυουσιν τοὐτων έαυτοὺς ἀλλοτρὶους;

ὶ-τοϋ άγίου Γελασὶου ἐπισκὸπου 'Ρώμης 'ίσον έπιστολῆς πεμφθεἱσης τοῖς τἦ€ Σνρἰαε
ἐπισκὁποις]

2 Κυρὶοις μου τα πὰντα θεοσεβεστατοις καὶ ὁσιωτατοις έπισκὁποις Κοσμαι Σεβη-
ριανὥι Κὐρωι Ζωὶλωι Εῦσεβίωι Θωμαι Σιλβανὸς ἐλέει θεοῦ διακονος τῆς καθολικῆς καὶ
ὰποστολικῆς πίστεως.

εὶ ἄ”πεΡ ἠξὶωσαθι ἔγραψας, ἔργωι πρὁελθε

-ΠΣ 'Τὰ§ ἐμα5 ῶ8ἶ°-#19 προε ῦμας ἐγκαταμἰξει, θεοφιλέοτατοι; τὶ δὲ καὶ τοῦ ταπεινοῦ
ἡ προς τους μεγάλους παρρησἰα; οὐ προπετεἰας τὸ έπιχεἱρη μα οῦτε κενῆς δοξης ἡ ἔναρξις· εο
θείας αγαπης καὶ σωτηριὼδους πυρσὸς ῦπελθὼν έπεγεἰρει τὴν προτροπὴν. κἀμοὶ

2 Οεὶεε. ερ. 43 ΤΙιὶε1. ρτὶιιιιιε εεὶὶεὶὶτ Α. Μιιὶ Νου. ϋὶὶσὶ. τι 653-662. ὶιιεοτὶρέὶο ὶιιεεὶτε εοιτιροεὶεε
εεε. ειεοὶεὶὶὶ οιιὶιτι υὶ: Οοὶειεἰὶ ἰὶοὶεο ερὶεέυὶεο [ρ. 218, 28. 220, 15-222. 42] ειεὶὶοετοὶτυτ ει.ὶὶ:ει·α οί: ἕετιιιὶοει
ομεε ει Βὶὶιιειιιο ιὶὶειεοιιο Ιἰοιτιετιο Ι-Ιοτπιἰεεὶιιε Ρειρεε ὶιιεειι ερὶεοορὶε εεειιιιεὶεε Ξγτὶαε εοτἰρέει εεε. οὶὶιτι [Αἱὐιιιαἱεκ
εἰ. Βαςνεκ. Αιὶαα. ‹ἱ. ὶὶἴἑεε. Ν. Ρ. ιο Ρ. 296εη.] ὶοτρεαὶευε ειιιιτ Ιιιὶεε. ὶεετὶοτιο Σιλουανιῖὁι ςιυοιιτὶιιιιε τεπι οὶειτειπι
ρειερὶεετειτι. ιτιιιτιὶἱεετυιιι τὶειιὶεμιε εεε ερὶετυὶιιιιι ὸὶεεοιιὶ Ρετ ΙοΙιει·ιι·ι‹:ι·:ι ει; Βετεὶιιπιτ Εεἱ. Οοῖὶὶ. ΑιιεΙΙ. ερ. ι3η
ετὶιὶορ. 2ιο, 21] εὶσ υτὶσε 1ιοιι·ιει2‹.ι ερὶεοοροε εεοιιιιὸειε Βγτὶεε εεεε ρετὶεὶειπ. εκ 1.ε.εὶιιιι εὶτιε εὶυὶσὶο ττειιιεὶετει εεε.

Αν, Λ [= νο ; υεοιιε εκὶ 22]
ιι περικνημηηι Α ἢ] εἰ Α 8 ὁσω Α 12 ὶαιιτ ρκαεεεαεοε ἐὶἰιι σὲ! Α προλαβὼν ἐκεῖνος

ἔφη Ο 16 προβὰλλου Α 17 καὶι Αν οιτι. ΑΟ καὶε ΑΥΛ οτε. Ο εὶσαγὰγησ Αν οιτι. Ο
18 ὁ Ο σαι. Αν ιο ότι οῖθασ οτι ΑΟ οὶθασ γὰρ ὅτι Ύ' δολἰου ΑΟ διαβὀλου Αν 22 ι·ι·ιιι1ι:ε.
ειὶι·1ὶὶ: Λ 23 πεμφθεἰ Α 25 μου Αν θέ ἱειὶεο ιιι ιὶ' Ιεεὶεεε εὶϋὶ ιιὶειιε οει: Μειὶ τα οιτι. ιὶ'
ε6 σιλβανὸσ Α σε ιὶ' ιιὶὶιὶὶ οοιιεὶιιτ πίστεως ἱεὶ5ννι
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δὁτε συγγνὡμην, παρακαλῶ· οὑὅὲ γὰρ ὡς ἐλλείποντα τῆι ὑμετέραι συνέσει τα τῆς 127
τελειὅτητος προεθέμην λέγειν, ἀλλ' ὡς ἐν ὑπομνὴοει φιλοθέωι ὴ παρἀκλησις, ὅτι παντες
ὑμεῖς διδακτοὶ θεοῦ, καθὰ ποὑ φησι τὸ θεῖον λὀγιον. οὑκοῦν τα ἐξ αγαπης λεγὸ- πει. 6, 45
μενα κρίναντες δὀτε μισθὸν ἀνταποδὅσεως τῶν εὑχῶν ὑμῶν τὰς ἀμοιβας. έδει τοὑς
καλοὑς διδασκαλους τῶν μαθητῶν προαρπόιξαι τὴν πρὸς τὴν πρεσβείαν ταξιν, εἰ καὶ
ὑμῖν ἑπιγρἀῳεται ταὑτης τὸ καλλιστον ὡς έν προδρὀμοις θεμένοις της έπιδείξεως τὴν
σπουδὴν, διεγείρασι μὲν καὶ καταρτίσασι τα μέλη, προοδοποιὴσασι δέ τὴν μἠνυσιν
τῆς στερρότητος δι' ἑαυτῶν. καλῶν διδασκἀλων ἀληθῶς ἄριστοι μαθηταί· καλῶν
ποιμένων θαυμασία τῶν προβατων ἡ νομὴ· οὑτοι τῶν ὑμετἑρων πὀνων οὶ καρποί.
ἐπειδὴ τοίνυν φθασαν παρ' ὴμῖν τῶν εὑαγῶν μοναχῶν θεῖον σύστημα δεξιὰς ἔλαβε κοι- ιο
νωνίας παρα τῆς ἀποοτολικῆς καθέδρας ἀρνησόιμενον μὲν τὴν πρὸς τοὑς Εὑτυχιανιστὰς
ὴ γοῦν Μανιχαίους κοινωνἰαν, συμφωνῆσαν δὲ πᾶσι τοῖς κρίμασι τῶν θείων κανόνων
ἐν αποβολῆι μὲν τῶν καθαιρεθέντων αίρετικῶν παντων, ὁμολογίαι δὲ τῆς απἀντων
έν Χαλκηδονι συνόδου καὶ τοῦ ἐν ὰγίοις καὶ ἀποστὀλοις Λέοντος τοῦ παπα, λέγειν τι
έπὰναγκες πρὸς τὴν αγίαν ὑμῶν σὑνοδον· εἰ ὴ αρχὴ ὰγία, καὶ τὸ φὑραμα, καὶ κοιιι. ιι, το
εἰ ὴ ρί3α ἐκλεκτἠ, καὶ οί κλὰδοι. έκ γὰρ τοῦ καρποῦ τὸ δένδρου Με 12,33
γινὡσκεται. ὴκατε δὴ καὶ ὑμεῖς, ὥ τιμιὡτατοι, πρὸς τὴν εὑαγγελισθεῖσαν παρ'
ὑμῶν αγίαν καθέδραν· προφθασατε πρὸς τὴν ἀχείμαστον Πέτρου πέτραν· συναριθ-
μὴθητε χορῶι τῶι ᾶποστολικῶι· βεβαιὼσατε ὑμῶν τῆς νίκης τοὑς στεφἀνους· προ-
καταλαβετε τὴν ὴτοιμασμένην ὑμῖν, σεβασμιώτατοι, σεβασμιὀτητα, παρ, οῖς καὶ ἀεὶ 20
ὴ πίστις τὸ κῦρος ἔχει. διηγὴσαντο γὰρ ὑμῖν 'ίωαννης καὶ Σέργιος οὶ σπουδαιὀτατοι
αδελφοὶ οί ἀφ' ὑμῶν πρὸ ἡμᾶς παραγενὀμενοι τῆς πίστεως τῶν 'Ρωμαίων τὸ ἀὴττητον,
τὴν περὶ τα τέκνα οιλοστοργίαν, τὴν μέριμναν τῶν ὲκκλησιῶν. οὑδὲ γὰρ ὡς κατὰ-
σκοποι τῆς έλευθερίας ὴμῶν ἐδέχθησαν, ὰλλ' ὡς μηνυταὶ τῆς ἀνδρίας ὑμῶν, οὐδὲ ὡς
ἀδὸκιμοι ὰπεπἑμφθησαν, ὰλλ' ὡς εὑαγγελισταὶ της ὁμοφροσὑνης ὑμῶν. ἀπὴγγειλαν 2,3
γὰρ καὶ διηγὴσαντο την τε σταθηρὰν κρίσιν ὑμῶν καὶ τῶν αἱρετικῶν τὴν αὑθαδειαν,
τῆς ὑπομονῆς ὑμῶν τὸ καρτερικὸν καὶ τῶν αἰσχίστων την μιαιφονίαν, τοῦτο μὲν στὸματι
διηγησαμενοι, τῶι δὲ ὰληθεῖ καὶ διὰ λιβέλλου τῶν ὑφ' ὑμᾶς εὑλαβῶν μοναχῶν δια-
πεμφθἑντος διδὰξαντες ὅσας θλίψεις πολλὰς καὶ κακὰς διὴλθατε, ὅσαι τοῦ θεοῦ αἱ ἀντι-
λὴψεις έπανέτειλαν. καὶ οὑ θαυμαστόν· οὐδὲ γὰρ ἐν πρὼτοις τῶν λὑκων αἱ ἐπι- ιιο
δρομαί, ἀλλ' ἀεὶ μὲν έπιτρἐχουσιν, ἀεὶ δὲ τῶι ροπἀλωι τοῦ καλοῦ ποιμένος ἐκδιὼκονται.
τὅτε νικᾶι ὴ πίστις, ὅταν ἐπαναστῆι πόλεμος. οὐκ ἐν εὶρἠνηι τα τῆς ἀνδρίας, αλλ' έν
πολἐμῶι τὸ λαμπρὸν τῆς δοκιμῆς. τί γὰρ οὑκ έκίνησαν οὶ ἀλαστορες πρὸς τὸ ἄρδην
ὰῳανίααι τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ τὸ ὅνομα καὶ τὸ πρᾶγμα; τίνα χρἠμασιν οὐχ ὑπέφθειραν
ἀνταρσίαν έγεῖραι κατὰ τοῦ Χριστοῦ; ποῖαι μἀοτιγες οὑ διεφθαρησαν έν βασανοις εκ

Αν
1 ὼσ Α οιτι. ν 2 τελειὀτητοσ Α ιὶεττὶεμτιι ὶιι ν έν Α είε ν ιιοιι οοιιειτιτ 5 προαρπαξαι

Α. ίοιτεεεε εεὶειιτ Ψ 6 ὑμῖν Α ὴμῖν Ψ 7 διεγείρασι Αν διεγείρονσι Μειὶ το οθασαν εοτὶρεὶ
φθασὰντων Αν ὴμῖννὑμῖνΑ δεξιᾶσ Αν 12 σννφωνἦσαν ν σννφωνἠσϋσῖ Α 13 Ι-[έκλ
οπι. ν ὅιπἀντων Α οτ, με ιιὶεὶοέιιι· λί 14 καλχηδόνι Α 15 'ίὶ ὰῖῖαβχίὶ ν ὑ'ιΤὰΡΧεὶ Λ
17 ὴκατε ν ᾶτε Α δὴ Α εὶεττὶτιιιτι ὶο Ψ παρ' Ψ περὶ Α εο οὶσ καὶ Ψ ἦσ Α 21 ὑμῖν εοτὶρεὶ
ὴμῖν Αν 23 οὐδὲ Α, ιὶοέτὶέμιιι ὶιι Ψ 24 ημῶν Ψ ὑμῶν Λ έλενθερίασ Λ οὶ;, ιιτ νὶ‹1οιιιι·, Ψ
25 εὑοιγγελισταὶ Αν ὀμολογηταὶ Μεὶ Ιειὶεο 26 αὑθἀδειαν Α ἀεαὶτιιιιι ὶιι Ψ 27 αίοχίοτων Αν
οοτιὶοοοτῖιτι ὸπτοσχιστῶν 28 τῶι δέ ἀληθεῖ Α οί: εὶιιε εὶιιδὶο ν ὴμαο Λ 31 έκδιὼκονται Λ
‹:ὶοι:ι·ὶὶ:ιιιτι ὶιι Υ 32 ὅταν έτταναη Α, ὶιι Υ ὶιιτετ πίστις σε οτῆι ειιτὶοιιεο ὶὶτὶετειο οιιιιπιιοτιιπτ, τοτε
οὐκ έξανασπἦ ει. ιτι. τοο. ειιρρὶοέει ειιιτὶ: εὶρἠνηι Λ, εὶεέτὶὶμιπ ὶιι ν ἀνδρείασ ν 33 πολἑμωι Λ,
οεττὶτυπι ὶτι Υ δοκιμῆσ Α, ὶιι ν ιτοιι Ιορὶτω: τιὶεὶ δοκι, μασίασ ειιὶιὶ. πι. εεε. ἀλαστορεσ Λ. οε-
ι:ι·ὶὶ:υι:ι·ι ὶιι ν 34 χρἠμασιν Α ὶιι ν ιιοιι Ιερὶειιι· ιιὶεὶ χρημα. χρήματα ιτι. ι~α:. ῖτι οις. 35 ὲγεῖραι κατὰ
Α, ᾶοέτὶέε. ὶιι ν μἀστιγεσ Α, ὅοὶτἰέιιπι ίπ ν

οι. =ὶ

28*
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γυμναςουσαι τοὐς αγίους; ποῖον ξίφος ὴκονημένον οὐκ ὴμβλὑνθη έκ τῶν τεμνομένων
μακαρίων αὐχένων καὶ μελῶν τῶν καθολικῶν ὴ τίς θαλαττης βυθός οὐ πεπλὴρωται
όστέων τῶν ἐν αὐτῶι συρρυέντων σῶματῶν ὁρθοδόξων; ποία δέ έρημος οὐ πεπόλισται
έκ τῶν έν αὑτῆι έξορισθέντων αρχιερέων δια τὴν πίστιν ὴ ποῖαι πόλεις ὑπερὅριοι καὶ
μακραν που απωικισμέναι τὴς ἑαυτῶν έξουσίας οὐ κοσμοῦνται καὶ θαλλουσιν έκ τῶν ει
διαοπαρέντων καὶ φυγόντων αγίων πατριαρχῶν επισκόπων κληρικῶν μοναχῶν τε
καὶ λαικῶν; παρα τοῖς Μανιχαίοις ἐξουσία τοῦ λαλεῖν καὶ πραττειν απερ βοὑλονται·
παρ' αὐτοῖς χρηματων θησαυροί λαοπλανων· παρ' αὐτοῖς ἔρεις τε καὶ μαχαι καὶ θρόνων
έῳέσεις· παρὶ αὐτοῖς γοὴτων έσμοί, φαρμακῶν χοροί έν μοναχῶν σχὴυατι τὴν μορφὴν
αμειβόντων. ἐκεῖ μαγεία σκιρτῶσα κατεπαίρεται καὶ αστρονομία γαυριῶσα κατα- κι
θὑμια χρησμοδοτεῖ· δαίμονες βακχεὑοντες καὶ ίερεῖς ασεβείαις αὐτῶν κροτοῦντες καὶ Χριστὸς
ὁ παιςόμενος καὶ ὁ συνιῶν οὐκ έστιν. τοῦτο τῶν τὴν μίαν φὑσιν έν τῶι Χριοτῶι
τραγωιδοὑντων τὸ συμπόσιον· τοῦτο τῶν μεθυόντῶν καὶ αφανιτόντων ἐν συγχὑσει
τας ἑνωθείσας φὑσεις τὸ έργαοτὴριον

Με τν. 16 καγὼ μέν, ῶ αὶρετικέ, τρἑιμω πρὸς σὲ τὸν λόγον. ὁμολογῶν Χριστόν υὶὅν ιε

ι Ρεττ. 4, τ

Ερὶι. 4, 5

θεου τοῦ ςῶντος τα τοῦ αγίου Πέτρου ῳθέγγομαι ρήματα, τὴν αποκαλυιμιν τοῦ πατρός
ὑμνῶν κηρὑττω· σὺ δὲ λέγων θεοῦ παθόντος αναιρεῖς τα τῆς οὶκονομίας, καινοτομεῖς
αποβαλλόμενος τοῦ κορυφαίου τὴν ὁμολογίαν. ἐκεῖνος λέγει Χριστοῦ παθόντος
καὶ σὑ αντιπραττεις κραςων θεοῦ παθόντος. τὸ λέγειν θεοῦ παθόντος ψιλὴν ὑποφαίνει
τὴν θεότητα, γυμνὴν τοῦ ένδὑματος, ἑστερημένην τοῦ ναοῦ καὶ τῆς τοῦ δοὐλου μορῳῆς 2ο
προσλὴψεως. τί τὴν απαθῆ θεότητα καθἐλκεις εἰς παθος, θεομαχε; τί τὴν αθανοαον
φὐσιν ὑπὸ δουλείαν καὶ φθοραν θανατου ὑποβαλλεις; ἐγὼ Χριστόν υίὸν θεοῦ τοῦ 3ῶντος
ὁμολογῶν οὐ ψιλὸν τὸν ανθρωπου τοῦ Χριστοῦ κηρὑττω, αλλ, ἐν θεότητι τελείαι καὶ
ἐν ανθρωπὀτητι τελείαι τὸν αὐτὸν υὶὸν τοῦ θεοῦ τοῦ Ξῶντος προσκυνῶ. δὐο γαρ
φὐσεων ένωσις ασυγχὑτως καὶ ατρέπτως γέγονεν, ίνα εῖς πιστευθῆι Χριστὸς ὅ υίὸς εε
τοῦ θεοῦ τοῦ ςῶντος, εὶς εἰ καὶ τῶν ένωθεισῶν φὑσεων τὸ διαφορον νοεῖται μετα τῶν
ένεργειῶν. εἰ γαρ καὶ αἱ φὑσεις ἐν ταῖς ἰδιὀτησι κοσμοῦνται, αλλ' ὁ Χριστὸς ὁ υὶὸς
τοῦ θεοῦ τοῦ Βῶντος ὁ αὐτὸς θεὸς κατα αλὴθειαν καὶ ανθρωπος κατα αλὴθειαν, ένωσις
ἀδιαίρετος καὶ αδιόηευκτος χωρισμὸν μὴ ὑφιοπαμἑνη, είς Χρι0°°ῖὸΞ ὁ νἶὸΞ Τοῦ θεθἰί τοῦ
ςῶντος, είς κὑριος, μία πίστις, έν βαπτισμα. αλλα δακνηι καὶ σπαραττηι τοὐς κι
ὀδόντας διαπρίων, τὴν ἐν Χαλκηδόνι σεβασμίαν σὑνοδον ταῦτα κηρὑξασαν αίτιὼμενος
καὶ τὸν αοίδιμον καὶ ἐν αποστολικῆι χορείαι καταριθμοὑμενον Λέοντα βαλλεις ὑβρεσιν
ἐν παραφροσὑνηι. καὶ ὴμεῖς μὲν οί τῶν αγίων αποστόλων ὑπὴκοοι γνήσιοι τα παρ”
αὐτῶν θεσπίσματα έν οτὁματι φέροντες καὶ καρδίαι ἐγκεκολαμμένα έχοντες στἑργομεν
απαρεγχειρὴτως, σὑ δὲ ταῦτα αφεὶς καὶ πρὸς ασεβείας βαραθρον ὲν°ιῖΘῖῖ“ῖωκὼ5 υαννκἄῖε 85
τὴν τῶν ἀκανθῶν χορτώδη ποιότητα. ἔστι γαρ σου καὶ αλλο έφ' ῶι κομπαςεις καὶ
σκιρτᾶις, έγχειρίδιον πίστεως, τῆς σῆς γνώμης καὶ τυραννίδος έφόδιον, ῶι προσηνῶς
καὶ απατηλῶς προσἐρριιμας ὅνομα ένωτικὸν καλἐσας. φεῦ τἦῖ Ψληνἀφου Τερθθεὶαΐ-
τῶν αποστατῶν· παρὡσαντο τῶν αποστόλων τὴν διδαχὴν καὶ λαικῶν διδαγμασιν

ίτιέει· 14 οί; τς ὶιιέειτιιπιρίτιιι: οοτιοκιιε

Αν
1 ὴμβλὐνθη Α, ςὶεέτὶέιιπι ὶιι ν 2 βυθὸσ οὑ Α, ιὶοέτὶτε. ὶιτ Υ 3 έν αὐτῶι Α, ι·ὶοὶ:τὶὶ:ι:πι ὶο νι

έν αῖματι πι. τοο. ίπ ιτιε. 2, αὐτῆ Ψ αὐτὥ Λ Π βακΧεύον'ῖέ5 Αι ἀθἴΐὶὶέὶ-Π” ὶῃ ν Ι? ὑμνὥν
Α, ει: είπε ὸυὶαὶο ν κηρὑττων Α 22 θῦ ν τοῦ θῦ Α 27 καὶ _ ὶδιότησιν Λ, ςὶοὶιτὶεει ίιτ Ψ
οι .Α τιεοιιιιπι κι ν 31 κωιχηεενι Α νι εοιει ει ἐνκαολιλιινένα Α 35 αιταρεγχωρὴτωσ Α
πρὅσ Α πρὸσ τὸν λὶ' με ηὶςὶετιμ· 36 κομπατιη ν 38 ἀπατηλῶσ Λ οτ: είτιο αυὶσίο Ψ
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έναβρὐνονται, τῶν ἑνθέσμων συνόδων ἀποστρέφονται τας εκθέσεις καὶ κοσμικῶν ἐπιστο-
λιδίοις τας ἑλπίδας ἑαυτῶν ανατιθέασι, τῶν αγίων καὶ ὁμολογητῶν απωθοῦνται τὴν
σεβασμιότητα καὶ χαρτην ἐπὶ έκβολὴι τῆς έν Χαλκηδὀνι αγίας συνόδου έκφωνηθἐντα
καταπομπεὐουσι, τοῦ 'Ο3ίου τὴν θρασὐτητα δοξαςουσι καὶ ίερωσὑνης τὸν αγιασμὸν ενπτειιρ 6.
αποτινασσονται. καὶ ὑμεῖς μέν, ῶ οὐτοι, έως ῶδε στῆτε λεπρῶντες καὶ τοῦ προ- 16- Ο
πηλακισμοῦ τὴν ατιμίαν ἐπὶ προσώπου λαβετε σημεῖον τρέμοντες καὶ στένοντες έπὶ ο
τὴς γῆς· οὐ γαρ ὁρθῶς προσηνἑγκατε αγνοὴσαντες ὶερωσὐνης αὐθεντίαν καὶ λαικῶν
προπὲτειαν. εἰ γαρ καὶ βασιλεὑς προῆλθεν, αλλ' οὐκ αρχιερεὐς έχειροτονὴθη· βασιλεία Η
μὲν γαρ ὑπὸ ὶερωσὑνης παιδαγωγουμένη διαμένει ἐν δικαιοσὑνηι καὶ ὶερωσὐνη ὑπὸ
βασιλείας δοξαςομένη φαιδρὑνει τὴν αλουργίδα, δαιδουχεῖ τα σκῆπτρα, αγιαςει τὴν αξίαν, ιο
ὑβριτομένη δὲ ἐκρι3οῖ θεμέλια.

Ἐφευρἐθη δέ καὶ έτερον είδος ασεβείας ὑπὸ τῶν τολμητῶν θεοπασχιτῶν. πέφυκε
γαρ τὸν κρατοὑμενον τῶι τῆς παραφροσὑνης παθει ἐκεῖνα λέγειν απερ ὴ φρενῖτις ὑπο-
τίθεται. τί οῦν τα της αλογίας; τὸν ὑπὸ αγίου αγγέλου έκδοθέντα ὑμνον έξ αμαρτιῶν
όργὴς κρατησασης καὶ γῆς ἐκ μόχλων κινουμένης καὶ σεισμοῖς αναβρατομένης πόλεων ιε
τε έκ βαθρων καταρριπτομένων καὶ ταφων αὐτοσχεδίων αθρόον τοις έκγόνοις γινο-
μένων ἑτὀλιῦισαν οὶ σκληροτραχηλοι καὶ τῶι αγίωι πνεὑματι αντιπίπτοντες παρα-
σαλεῦσαι τῆς θείας ὁροθεσίας τῶν ὑμνων τα σὴμαντρα κανταῦθα βασκαίνοντες τῆι τῶν
ανθρώπων σωτηρίαι ανατρέιμαντες, ὡς ἔστιν ἰδεῖν, καὶ τῶν στοιχείων τὴν εὐτακτον
κίνησιν, μείςονα ὁργὴν ὲπιοπασαμενοι δια τὴν είς τὸ ὑιμος αδικον δυσφημίαν. καὶ εο
ὥσπερ δια τῆς ἑκδοθείσης φιλανθρώπως ὑμνωιδίας ὴ θραῦσις ἐκόπασεν, οὐτω παλιν
καταργηθείσης δια της παρατροπῆς τῶν σχισματικῶν ἐπληθὑνθη πρὸς ταῖς αλλαις
αὐτῶν ασεβείαις ὴ πτῶσις. έντεῦθεν σεισμῶν απαὐστων αναβρασμοί, χειμὡνων
αγρίων πιεσμοί, καρπῶν αφορία, ἑκκλησιῶν ταραχαί, έθνῶν ἐπαναστασεις, είρὴνης
φυγὴ, συγχὑσεως ἐπικρατησις, αίματων ακόρεστος ἔκχυσις. καὶ ὴ μὲν καθολικὴ
εκκλησία ὴνπερ ἐν παιδείαι μετ' οὶκτιρμῶν παρἑλαβεν ὑμνωιδίαν, μετα φόβου καὶ τρόμου
απαὑστωι στόματι καὶ χείλεσιν ασιγὴτοις βοᾶι ιμαλλουσα καθ' έκαστην αγιος ό θεός,
αγιος ὶσχυρός, αγιος αθανατος, ἐλέησον ὴμᾶς· ὴ δέ γε τῶν θεομισῶν έναγὴς φοαρία ὴ
τὴν ακὴρατον καὶ αχραντον τοῦ θεοῦ φὑσιν αεὶ παρανόμοις βέλεσι κατατοξεὐουσα τὸ
ό σταυρωθεὶς τῶι αἴνωι προσέθηκεν, ίνα τῆς θεότητος καὶ τὸ αθανατον καθυβρίσηι καὶ κι
τῆς αγίας τριαδος τὸ όμοοὐσιον διαφθείρηι, ἐπινοοῦντες οὶ αναιδεῖς 'έτερον είδος παρα-
πληξίας μεστόν. έν γαρ τῆι προσθὴκὴι τοῦ ὁ οταυρωθείς αλλος τις εὑρίσκεται παρα
τὸ τρισαγιον νοοὑμενος ὁ ἐλεῆσαι αὐτοὑς δῆθεν αναγκατόμενος. εὶπόντες γαρ τὸ
τρισαγιον καὶ ἑπιπροσθέντες τὴν καινοτομίαν έτερόν τινα ὑποφαίνουσι διεςευγμένον τοῦ
τρισαγίου καὶ τοῦτον ἀνὼνυμον. εί γὰρ ὡς ἐπὶ °ῖἦ§ 'ῖΡὶἀ8Ο§ ἀΥὶΟ§ ὁ θεὸΞ ὁ ῖῖαῖὴρι αν
αγιος ίσχυρὸς ὁ υίός, αγιος αθανατος τὸ πνεῦμα τὸ αγιον, τὸ ὁ σταυρωθεὶς λεγόμενον
αλλον τινα βοὐλεται έξω τῆς τριαδος. αλλ' οὐκ αίδῆι οὐδὲ αὶσχὐνηι τὸ αλλόκοτον
καὶ απαίδευτόν σου τῆς δοξολογίας; πῶς λἑγεις αγιος αθανατος ὴ πῶς ἐπαγεις τὸ ὅ
σταυρωθείς; ὴ ᾶνελε τὸ αθανατος καὶ είπέ τὸ ὁ σταυρωθείς ὴ ἑρυθριασας τὸ αθανατον
παραίτὴσαι τὸ ὁ οταυρωθείς. αλλ' οὐ νὴφεις, ἐμβρόντὴτε, οὐτε ταῖς ακ0αἴ§ ἑνῖὶΧῖὶθῖί§ -ιν
οῦτε τῆι διανοίαι κατενόὴσας τῆς ῦμνωιδίας τὴν μεγαλοπρέπειαν ὅπως θεὸν ἰσχυρὸν
αθανατον τὸ τρισαγιον έκδιδόισκει. ὀμολογοῦμεν καὶ ὴμεῖς, συκοφαντα, τὸν σταυρω-
θέντα, αλλα κατα τὴν οὶκονομίαν· οὐκ ἐφ' ὑβρει τοῦ αθανατου οὐδὲ έπί καταλὐσει τοῦ

Αν
3 σεβασμιότητα, αοιτὶτιιιτι ὶιι ν ὲκβοληι Λ εΙεὶ:ι·ίι:ιιιιι ίιι Υ ιι καταιτομπεὑονσι Α, ιὶεττὶτιι

ὶτι ν ςι δικαιοσὐνηι Λ, αεττὶτιιοτ ὶιι Ψ το δαδουχεῖ Α οι; είπε ιὶυδίο ν 12 ἑφευρέθη Λ.
ὀοίτἱὶνοι ία Ψ θεοπασχητῶν Α σε Υ τιοιι οοιιεαιέ 22 σχισματικῶν Α σχισμόπων ν 24 αγρίων
ν ὰπαῦοπων Α 3.; προσθέντεσ ν 35 ό τιι ὁ θα Α
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Μέιιθι ιθ-ιτ αφθαρτου προσκυνοῦμεν τόν έσταυρωμένον, αλλα Χριστόν υὶόν τοῦ θεοῦ τοῦ Ξῶντος,
ῶς ὁ αγιος Πέτρος έξ αποκαλὑιμεως τοῦ πατρός παιδευθεὶς έδίδαξεν. ὴ αγία καὶ
μακαρία τριας οὐ βαθμοῖς όνοματων ὑπὅκειται, αλλ' ἰσότητι αξίας μεγαλὐνεται. εὶ
γαρ καὶ πρόσωπα τρία, αλλί οὐ τρείς αξίαι· ἔνθα τό ὁμοοὑσιον, ἐκεῖ τό παντοδὐναμον.
τό διαφορον έν όνόμασιν, αλλ' οὐκ έν αξίαι· τό ανόμοιον έν προσηγορίαις, οὐκ ἐν οὐσίαι. ε
εὶ γαρ καὶ τρεῖς ὐποστασεις πατρός καὶ υὶοῦ καὶ αγίου πνεὑματος, αλλα μία οὐσία, μία
θεότης [μία] έν αθανασίαι, έν απαθείαι, έν ατρεπτότητι, έν βουλῆι, έν δημιουργίαι, έν
ἐλέει, έν οῖκτιρμοῖς.

Ιαν Οὐκ ἐμοὶ οί λόγοι, τῶν αγίων αποστόλων αὑτη ὴ διδασκαλία, τῶν αγίων πα-
1„α ι, 2 τέρων ὴ έξήγησις. πατέρας δὲ λέγω τοὐς διαδόχους τῶν αὐτοπτῶν καὶ ὑπηρετῶν ιο

τοῦ λόγου, οὑς λυσσῶν αναθεματίτεις μὴ φέρων αὐτῶν τοὑς ανεπαισχὑντους ελέγχους
μηδὲ τὴν λαμπρότητα τῶν μαρμαρυγῶν τοῦ έν αὐτοῖς θείου χαρίσματος. οὐκ ήγνόηται
δέ ὅτι ὴ έν Χαλκηδόνι τῶν αγίων σὑνοδος Νεστόριον μὲν ὡς φρενοβλαβῆ κατἑκρινεν,
Εὐτυχέα δὲ ασεβήσαντα απεκήρυξεν αναθέματι βαλοῦσα, Διόσκορον δέ τόν 'Λλεξανδρέα
καὶ φονέα τοῦ αγίου Φλαβιανοῦ τόν καὶ τοὐς προμαχους τῆς πίστεως παρανόμως ιε
καθελόντα καὶ αλλους δέ αρχαιοτέρους φωστῆρας αποκηρὐξαντα καὶ Εὐτυχεῖ περι-
πλακέντα τοῦ σώματος τῆς ἐκκλησίοις απέκοιμεν. οί αναθεματισμοὶ ὑμῶν οῦς κατα
τῶν φίλων τοῦ θεοῦ κορυβαντιῶντες ακοντί3ετε, τόν κόσμον ανέτρεψαν, τὸν αέρα ἐμό-
λυναν, τοὐς οὐρανοὐς ὴχλὑωσαν, τοὐς αγγέλους παρῶτρυναν, τα σεραφὶμ παρὡργισαν,

φ τόν χερουβικόν θρόνον έπέσεισαν, τόν βασιλέα τῆς δόξης είς έκδίκησιν παρεκίνησαν. 2ο
Π ἀμὴν γαρ λέγω ὑμῖν τοῖς έκλεκτοῖς μου, φησὶν ὁ δεσπότης, τοῖς δι' ἐμὲ όλην τὴν ὴμέραν

ὑπό αφρόνων αναθεματιςομένοις ὅτι ποιήσω τὴν ἐκδἱκησιν ὑμῶν καὶ έκδικήσω καὶ αντα-
108-34-5 ποδὡσω. μεθὐσω τα βέλη μου αφ' αίματος καὶ ή μαχαιρα μου φαγεται κρἐα αφ'

Φιἴμαῖοε τραυματιῶν καὶ αὶχμαλωσιῶν, από κεφαλῆς αρχόντων ἐθνῶν καὶ ἐκκαθαριῶ τὴν
γῆν τοῦ λαοῦ μου. έξῆλθεν ὴ απόφασις καὶ ἐδόθη ὴ μαχαιρα κυρίου έν ἱερεῦσιν 2ε
ανομία5' μαχαιρα κυρίου έν αρχουσιν αδικίας· μαχαιρα ἐν πόλει, έν αγρῶι, έν παντί
ὑβριστῆι καὶ ὑπερηφανωι, ἐν παντὶ τόπωι ανόμων καὶ αποοτατῶν, έν παντὶ κοινω-
νήσαντι τῆι τῶν αγίων ῦβρει, ἐν παντί προσπελασαντι τῆι τῶν αναθεματισθἑντων
ασεβῶν κοινωνίαι. τοὐτων οὑτως έν όργῆι ἐξωγρημένων ὑπό τό αμφίβληστρον τῆς
ἐκδικήσεως καλῶς ὑμεῖς έξεκλίνατε, θεοφιλέστατοι, τόπον δὼσαντες· καλῶς αφωρίσθητε εο
έξ αὐτῶν τῶι βορβόρωι τῆς αθείας έγκυλιομένους ἐγκαταλείψαντες. χαίρει Χριστός
διαιροὐμενον τόν σὑνδεσμον αὐτῶν όρῶν· εὐφραίνεται τοὐς ἐξ αὐτῶν αποοτατουμένους

Ρε-19,8-ο προσλαμβανόμενος. έκεῖνοι ἐν αρμασι καὶ ίπποις, ὴμεῖς δέ έν όνόματι κυρίου
θεοῦ ὴμῶν μεγαλυνθησόμεθα· αὐτοὶ συνεποδίσθησαν καὶ ἔπεσον ὑπό τὴν
μαχαιραν τοῦ κυρίου, ὴμεῖς δέ ανέστη μεν καὶ ἐσωθημεν έν σκέπηι τοῦ θεοῦ τοῦ οὐ- εε
ρανοῦ αὐληόμενοι. ἑνηχὴσατε ὴμῖν τῶν πνευματικῶν ὑμῶν όργανων τὴν τερπνὴν

Αα. ιε, 13. μελωιδίαν· προπηδήσει καὶ αῦθις ὴ καλὴ καὶ πιστὴ ίίθὀδη τῆς ἀπὸ θεοῦ ὲῖῖῖῦτασίαε
7' ΙΟ ὑμῶν φωνοῦσα τὴν εὐαγγελισμὀν. διηγήσασθε θᾶττον πῶς ὲῖῖἑσῖη ὁ ἄΥΥελ09 Κυρίου

καὶ τα δεσμα διεσπαραξεν αφνω ὐπνωι νεκρώσας τοὐς φὐλακας όπως τε ὴ σιδηρα πὑλη
ανεπετασθη πρός τὴν πόλιν τοῦ θεοῦ απαγουσα ὑμᾶς. οὐτω γαρ οὐτω συνευφραι- ιο
νόμενοι τῆι κατοικίαι ἐπὶ τό αὐτό καὶ τὴν μεγαλειότητα τοῦ θεοῦ παρ' ὑμῶν ακοὐοντες
αὐτῶι τῶι μεγαλουργῶι θεῶι καὶ πατρὶ αμα τῶι μονογενεῖ υίῶι σὑν αγίωι πνεὐματι
δόξαν αναπέμφωμεν όμοθυμαδόν εὶς τοὐς αὶῶνας τῶν αὶωνων. αμήν.

Αλί

3 αλλ'- αξίας εοτίρεί αξίας αλλ' ίσότητι πραγμὰῖων Αν 7 Μία ῦιἶίθῖίἰ Η ἀνεῖ'ῖαῖσΧὐν·
τωσ Λ ιο εὐτυχη Αν 36 όργανων Α αγώνων ν 37 αῖῖὁ ΞΩΠΡΒΙ έλῖὶ Αν 38 εὶῖὶ·
γήσασθαι Α
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ὶῖαμφὶλον ἐπισκόπον Ἄβύδων πρός ΐίὲτρον αὶρετικόν ἐπίσκοπον Ἄντιοχείας ότι ού δεῖ
ἐν τῶι τρισαγίῶι θεοπασχίαν λέγειν διὰ τῆς προσθήκης του ό οτανρωθεὶς δι' ἡμᾶς

8 Τὸ πολύθρύπτον τῶν ὲμῶν παίδων, ὰγαπητὲ, διεγείρει με κελαδεῖν θρῆνον· οῖδας
γὰρ ότι ἐν ῶι οίκωι θνὴισκει τις, ἐκεῖσε κλαύθμός φοιται. πῶς ούν ούκ όιποδύρῆσομαι
τόν ἀλιτηρἰως ἐκ τῶν σῶν αγγείων καταγγισθὲντα τῶν ἐμῶν υὶῶν θανατον, ούς ἔδει ε ιςι

2 σε ὡς συναδελφόν ἐπισπούδὰσαι σύν ἐμοὶ όιξαι πρός τόν θεόν; τοὐναντίον 'όἑ πἑ-
τιρακταὶ σοι, θεοφιλἐστατε· ἐγἑνον γὰρ αὐτῶν όλετῆρ καὶ ού Ξωὴ, πικρία καὶ οὐχ ῆδύτης,
όμφαξ καὶ ού πἑπειρος βότρύς, Ξιτόινιον καὶ ού οῖτος, καλόιμη καὶ ού χρυσός, όικανθα καὶ

8 ούκ όινθος, ἑκταραγμός καὶ ού γαλήνη. τί γὰρ τῶν προτἑρων ἡμῶν καὶ ἑπἱσων ού
προσὲχων τα σύμβολα εῖξας μὴ προσθἐσθαι τῆι τριὰδι τετρόιδα ἐν τῶι τό τρισὰγιόν σε ιο

4 φόισκειν ἐν προσθῆκηι σταυροῦ; αύτη γαρ δρακοντικῆ καὶ ίοβόλων αίρἐσεων φωνη καὶ
πύλη ᾶιδου καὶ αίὡνιος πύλωρός θανατου, Χριστιανῶν βρόχος, όικόικων θὴρεύμοι, όρθο-
δόξων μῶμος, πιστῶν πρόπτωσις, σωῳρόνων σκαμβωσις, ὰσκητῶν σκανδαλον, οῖς
ύττὼπτεύσας γλνκύς εἶναι σὺν τῆι ἑκῳωνούμἑνηι σου ἐκθἐσει τῆι ποιρακοντιτούσηι τὸν
όιποστολικὸν όρον καὶ τα εύαγγἑλια καὶ τῶν τἦ τό σύμβολον τῶν τῆν προσθῆκην την ιε

5 ἐν τῶι τρισαγίωι ἀγνοούντων τό νοητὸν δηλητἡριον. φρόισον μοι· τίς ούν θεον
ἔφη σταυρόν ύπομεμενηκἑναι; τί τόν θεον λόγον γυμνοίς από τῆς οτολῆς; τἱ 'ὀιχόηεις τὸν
όιτμητον τῆι σῆι σκαιότητι; τί παρατιτρὼσκεις τὴν ἀλἡθειαν; τί Νεοτορίωι καὶ Εύτυχεῖ
τῆι τομῆι τοϋ Χριστοῦ ύπόσπονδος γίνηι καὶ τῶι Σαμοσατεῖ μεμαθῆτενσαι ρῆξαι Χριστοῦ
την θείαν οὐσίαν από τῆς σαρκός καὶ Ούαλεντίνωι ὰνόμως συνεξηρεύξω ῶσαύτως ῳόισκων εν
τόν ὰθόινατον σταυρουσθαι καὶ ὑπόδονλον τιθεὶς τοῖς παθεσι τὴν θείαν φύσιν; τί ἐπίσχω

8 ῆ τί λαλὴσω; ού Παύλιανιοτῆν σε οωνησω· όιλλ' ἐν τοις συγγρόιμμασιν ἔῳης μετα τὴν
τριόιδα Χριστόν φωνεῖν δι' ἡμᾶς στανρωθὲντα. ού Μανιχαῖόν σε λἐξω· αλλα γέγονας
αύτἑλεγκτος θεὸν καὶ ού Χριστόν φωνὴσας ἐστανρωμἐνον. ού Νεοτοριανόν σε φρόισω·
ότλλ' όιπἑδειξας μετὰ τὸν πατερα μὴ όμολογεῖν τὸν ύμνούμενον ύπό πιστῶν θεοῦ ίσχύρόν εε
ύίόν σαρκὶ ἐσταυρωμἑνον. ούκ Εύτύχιανιστἠν σε αναγορεύσω· ὰλλὰ μὴν σεαντὸν
θεοπασχίτην όινηγόρενσας. ούκ Ἄπολινοιριαοπἡν σε λἑξω· όιλλ' ἔφύρας ῶσαύτως

7 θεὸν σννχύσας τοῖς τῆς σαρκός παθὴ μασιν. λίαν ούν λύπηι σνσχεθεὶς ταδε σοι προστί-
θη μι σὺν τῶι είς τοῦτό με προβιβόισαντι Ἄκακίωι, αὐτὸν δὲ ό τῆς 'Ρωμαίων, τούς πόιντας
δὲ ὁ πὰντων ἐπίσκοπος Χριστός· τί λυμαίνηι την ἐκκλησἰαν, τί σκορπἱτεις Χριστοῦ τὴν ιιν
ποίμνην; εἰ κακῶς λέγω, φρὰσον μοι σύ· Ξητῶ γὰρ σε τῆι 'ὁιδασκαλίαι τῆι όρθοτατηι ύπε-

8 ρἐχειν ἐμὲ καὶ πλείστούς. τί ούν ῳρὰσομεν; ὡς Παῦλος, Χριστόν ἑσταυρωμἐνον ῆ ὡς σύ,
τόν όιθόινατον ἑστανρωμἐνον; ὡς εἶπεν ό κύριος ότι ταυτα ἔδει παθεῖν τὸν Χριστόν, ῆ ὡς
σύ τό τρισόιγιον ῳόισκεις παθητόν; τί ἑροῦμεν; ότι δεί τὸν υῖόν τοϋ ανθρωπου, ὡς πολ-

8 λαχὥς ὁ κύριος ἔφη, ποιθεῖν ῆ ῶς σύ κεκαινοτόμηκας, τόν θεὸν παθείν; ῆ τα εύαγγὲλια νε

3 ίιι οοίίεοίίοιιο Εειτίτιει 6 [ΟοΙ1. Αιιείί. 761, εοεειιίείοτ ορίειιιίειο ίοτιιιιι ειιρτειιί ιιι Ρ. ο [Οί

Αν, Λ [= νε]
ι παμφύλού ῖί ἀβύδων Λ ἀβἱδον Α όιβδ Ψ οί. Ο τόν αὐτόν πὲτρον ΑΟ ι/2 αίρε-

υ
τικόν _ ῆμας οπι. ΑΟ 3 πολύθροτττον ΑΟ πολνθρύλλητον Αν κελλαδεῖν Δ τι ίίίίε οι Α
ὰττοδύροΰμαι ν 6 όιξαι Ο όὶγξαι Αν εο!ίἑ¿ινι·σ Λ Β βότρνς Ψ βρῶσις Α εεαι Λ οί. Ο όικανθα
ΑΟ ᾶκανθαι Αν ςι προτέρων εοτίρεὶ ρι·‹ιι·ιε.-εεεοιτιιιι Λ προέδρων Λῖίθ καὶ ἑπίσων (1. ο. ιιοηιιιιὶὶιιιιι)
Αν οιιι. Α το προσἑχων ΨΛ προὲχων Α τι ροει σταυροῦ ειίίονει ιιιΙ‹1. Λ 13 πρόπτωσισ Ο
πρόστιτωσισ Αν τε, ύπὼπτενσασ ιί ύποπτευσαι Α οί. Ο ειιερι'αιι·ίε Λ ιό τὸ νοητόν Βηλητὴριον
ΑΟ τῶν νοητῶν δηλητηρίων Αν ῳρὰσαι Α ούν τίσ ΑΟ ιογίις θν ἔφη Λ ἑῳη Θῖῖ ιί την θεότητα ἔφη ΑΟ
ιο ρὴξασ Ή' εε/26 ού - ἐοτανρωμἐνον ΑΟ οιιτ. Αν εωεγ οὐκ - ὰνηγόρενσας οιιι. Ο
28 σύνχύσασ εοτίρεί συνἐχύσασ Αν σογχὲασ Ο 31 σύ ΑΟ εύ Αν 32 ὡς Παύλος οιιι. ιί
33 εὶπεν οπι. Λ 34 τὸ] τὸν Ψ 35 τόν θν ΛΨ τὴν θεότητα ΑΟ ῆ ΑΨΟ εἰ Λ



224. ΑΡΡΕΝΠἰΧ ΕΡΙΒΤΠΑΚΎΜ Α1) ΡΕΤΕΎΜ ἙΪΪΕΕΟΝΕΜ

καὶ αὶ Τὶρόιξεις καὶ ὁ ὰπόστολος, ως σύ ἔφης, ού λέγουσιν ὥσπερ δεῖ, ὰλλὰ εὶσὶ παρὰ σοὶ
132 μεμπτἑα καὶ παρὰ τῶν ἐξηκολουθηκότων τῆι τοιὅιιδε σου παραφροσύνηι τοῦ το τρισὰγιον

φωνεῖν ἐσταυρωμἑνον; ὰποδεδειγμἐνοι γὰρ είσι σύν σοὶ τετρόιδα προσκυνοῦντἐς τε καὶ
παρεισφὲροντες. εἰ δὲ ταῦτα ούτως ἔχει, τί ὰναγινὡσκονται αἱ γραφαὶ, εἰ αύται ού
πιοτεύονται, ὰλλὰ σύ; ὰνω γὰρ καὶ κόιτω Χριστόν παραδιδόασὶ σοι δι' ἡμᾶς ἐσταυρω-

10 μἑνον καὶ ού τὸ τρισὰγιον, ὡς σύ νῦν φόισκεις. ὰλλὰ καὶ ἀποβλὴτ0ν5 Εὶῖῖῦν αὶ Υραἢλαὶ
τούς θεοπασχὶτας. ῆδη δὲ καὶ πρό τούτων μου τῶν γραμμόιτων ὡς κυρίωι ΗΘΗ καὶ ”πα”ΐΡὶ
ὡς όρθότατα φρονοῦντι μεμὴνυκα ἑπανορθὼσοισθαι καὶ ὰναρρῆξαι τόδε τὸ παρὰ σοῦ
καινισθὲν ὰσεβὲς δόγμα καὶ ούκ εὶξας. διὰ τοῦτο τὰ νῦν ως πρὸς πρῶτον ἑφευρετῆν
τῶν ὰσεβῶν τούτων λόγων δεδόνημαι τούτοις κατὰ σοῦ τοῖς ἐπιτιμίοις, ὶσως κὰν διὰ τού-
των ἐντραπεὶς ἀποστομιτόμενος παρ' ῆττονος τῆι ὰξίαι θδιττον εἴξεις όρθοδοξεῖν πατερα
καὶ υὶὸν καὶ ὰγιον πνεῦμα ἐν τῶι μηδὲν τούτοις προστιθἐναι ῆ ύφαιρεῖν καὶ ίἑχεσθαι τῆς
ύπὲρ ῆμας όικμῖδος τοῦ θρόνου. εὶ δὲ μηδὲ ούτως ὰνόισχηι, οἴσω σοι κοινωνίας παραί-

Τι±.3.ι‹ι. ιι τησιν· ἔφη γὰρ ό απόστολος αὶρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ πρώτην καὶ δευτἐραν
νουθεσἰαν παραιτοῦ εὶδὼς ότι ἑξἑστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ όιμαρτόινει
ὥν αύτοκατόικριτος. πλῆν θεοῦ ἐσμὲν ἐντεῦκται μὴ γενέσθαι σε αύτοκατὰκριτον,
όιλλ” ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς αληθείας.

'Ασκληπιὰδου ἐπισκόπου Τρόιλλεων πρὸς Τὶἐτρον ἐπίσκοπον 'Αντιοχεὶοι§ ὅῖὶ οὐ ὅεῖ Τὸ
τρισόιγιον λέγειν ἐσταυρωμἑνον

4 "ὶδού, αγαπητέ, πεπλἠρωται πας ό κόσμος σκανδόιλου ἐκ τῆς ἑκθἐσεὼς σου καὶ τὰ
βασίλεια ἔνφρόντιοτα γέγονε καὶ οἱ ποιμἑνες διεγείρονται ἐπαξίως ὰξαι ἐπὶ σοὶ ταλανι-
Φ'ὶιΦύ5- δὸς ούν, παρακληθητι, φωνὴν μίαν ὀρθοτομὶας τοῦ ἑπιπρυτανεύειν τὸ όιληθὲς
ἐν τῶι κόσμωι τοῦ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καθομολογεῖν ἐσταυρωμἐνον καὶ μὴ τοῦτον διαρρί-
πτεσθαι διὰ σοῦ καὶ τούτου τὸ όνομα ἐν τῶι ἑτἑρως ἐν διαστροφῆι λέγειν ἐν τῶι τρισαγὶωι

2 τούτου τὸν σταυρόν. μη σύ πρῶτος εὶ τῶν ἐν Νικαίαι πατερων, ίνα ἄρξὶιὶ ὁ ὅΡοΞ
σον ὑπὲὶλ αὐ“Γ0ὐ5; ἀλλὰ, φησιν, ἐγὼ διὰ Νεστόριον προσἐθηκα ἐν τῶι τρισαγὶωι τὸν
σταυρόν διὰ τὸ αύτὸν παρεξωθεῖσθαι ἐκ τούτου την θεότητα ἐν τῶι σταυροῦσθαι οιύτόν.

8 καὶ τὶ; μὴ νεὼτερον Νεστορὶου τὸ φρόνημα; ῆρξε γὰρ τοῦτο ἀπὸ τοῦ ματαιόφρονος Φω-
τεινοῦ, δν οί ὅιγιοι πατέρες οῖ ἐν Νικαὶαι ἐν Ξωῆι μὲν ού κατἑφθασαν, τὸ δὲ δόγμα αύτοῦ
κατἑκριναν ού διὰ τὸ φρόισαι αύτούς τὸ τρισόιγιον ἑοταυρωμἐνον, ἐπειδὴ τοῦτο ῆν ἐν
γνώσει αὐτοῖς λίαν δύσφορον, Φωτεινοῦ δὲ ἑρὰσμιον. ὅθεν τὸ μὲν τρισὰγιον ἔν μν-
στηρὶοις μόνοις ὰπἑθεντο φωνεῖσθαι καθὰ τὰ σεραφὶμ, φησὶ, μηδεμὶαν ἐν τούτωι προσθη-

4 κην ῆ ύφαίρεσιν πραξαντες. πόιλιν δὲ τοῦτο τὸ ὰσεβὲς ὰνανεωθὲν ἐπὶ τοῦ Σαμοσατἑως
λίαν ἢδρύνθη καὶ ἑπισυναχθὲντες οί ὰγιώτατοι τὴν μνήμην πατέρες ἐν τῆι Κωνσταντινου-

4 ίιτ οοὶὶοοὶἱοιιο ξὶηειὶὶιιο 8 ίἰῖοὶὶ. Ανοὶὶ. 781, τοοοοἑἰοτ ορὶεὶτιιὶειο ἰοτσιει οκτειτ ειιρτι-ι φιιιι Ρ. ιο [Ο]

ν, Λ Ε: νιη
ε τοῖσ ὲξηκολουθηκὀσι ΑΟ 3 φωνεῖν ΑΟ φρονεῖν Αν προσκυνοῦντἐσ τε καὶ Αν οιτι. ΑΟ

4 θεῖαι γροιφοιὶ ΑΟ 6 είπαν Λ εειιέριιιιτω εἰιιιἰκαι: Λ 8 ὡς οιιι. Ψ φρονῶν ν 9 τανῦν
Αν τοίνυν ΑΟ πρὸσ οπι. Ψ το δεδόνημαι Ο σιιοιισον Λ δεδὲημαι Αν τοῖς ὲιτιτιμὶοις οιτι. Λ
ἕμἀιτοοτονιςόνενοσ Α ἀπομαστιςόμενοσ ν ὲιτιοτομιςόμενοσ Ο ῆξεισ Α ῆξησ ν οἱ. Ο εὶσ
πρα Χί ις ἀπἑσχηι Λ

ὶ , Ἰ2ο σκανδαλου ΛΛΟ σκανδάλων Υ οι ἑμβρόντιοτα ν ἐγεὶρονται νω" οι/22 ταλα-
νισμόν ΑΟ εε ποιρακλῆθητι ΑΟ ποιρακαλῶ νἰὶ 23 κοινῶ ΑΟ καθομολογεῖν ν τῶ κόσμω [τόν
κόσμον Α] καθομολογεῖν ΑΛΟ 24 διὰ ΑΛΟ παρὰ Ψ 26 αιε Λ 27 ἐκ τούτου Αν εν τούτω Ο οιι·ι. Λ
28 καὶ τὶ Λ καὶ ἔτι Αν οί. Ο μὴ ΟΛ μην Αν ῆρξαι ν 29 ού κατἑφθασαν ΑΟ ούκ ἔφθασοιν Ψ
32 ἀ”ὶ'ὶ'ἑθΕὶ!Ἱ'Ο Ονηῃῃ ὰττἑθετο Αν ῳασὶ Λο
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πόλει, εὶ καὶ αύτόν ού παρέφθασαν, ὰλλὰ τὸ δόγμα αύτοῦ κατέκριναν τοῦ μὴ φρονεῖν δύο ιηις
υὶούς, δι' ό καὶ ένα καθωμολόγησαν έν τῶι όρωι αὐτῶν υὶόν. μὴ τὸ τρισόιγιον έφησαν
δι” αύτὸν έσταυρωμένον [ότι τῶι όρωι τῶν πρὸ αύτῶν πατέρων ἐξηκολούθησαν καὶ
ἔτιεσθοιι ἸὉΪΞ δὀΥι-ιοισιν οιύτῶν έκριναν τοῦ τὸ τρισὰγιον έν τοῖς μυοτηρίοις μόνον έξακού-
εσθαι ὰπαθῶς ὡς τὰ σεραφὶμ καὶ μὴ ἐοταυρωμένον]; πόιλιν δέ Νεστορίου ἀνακύιμαντος ε
καὶ καταρτὶτοντος τὰ τῶν πρό αύτοῦ ὰσεβῆ δόγματα, φαμέν δὴ τὰ Φωτεινοῦ καὶ τὰ τοῦ
Σαμοσατέως, ουναθροισθέντες δι' αύτὸν οί περὶ Κελεστῖνον καὶ Κύριλλον έπαυσαν τὰς τοι-
ὰσδε δυσφημίας ούκ ὰποθέντες ἐν τῶι τρισαγίωι σταυρόν. ὴ σύ δοκεῖς τούτων ὰπόιν-
των σοφὡτερος είναι ὴ ἔχεσθαι παρ' αύτούς πνεύματος ὰγίου, οῖς ῆν ὴ γνῶσις; ὴ σὴ
τοίνυν ὰποτεθεῖσα έν τῶι τρισαγίωι σταυροῦ προσθὴκη δυσμενὴς βλασφημία έστίν. πλὴν ιιι
καὶ μετὰ τούτους τούς αγίους πατέρας δνσφόρων καταλαβόντων τὴν Κωνοταντινούπολιν
σεισμὥν μὶὶ<Ρὁ9 καὶ Μέγας, πλούσιος καὶ πένης, δοῦλος καὶ έλεύθερος ἐκ τῆσδε ἀπαναχωρὴ-
σαντες έν τῶι Κὰμπωι ὅιμα συνἑδραμον κρυμοῖς καὶ χιόνι έκεῖσε μᾶλλον ὀλέσθαι καὶ μὴ
συμπεπτῶσθαι τῆι αύτῆι πόλει. ούς φειδοῦς ὁ θεὸς όιξιὡσας φιλανθρωπευσόιμενος
ὰπεκόιλυιμε τῶι μακαρίωι Τὶρόκλωι τὸ τρισόιγιον είς παῦσιν όργῆς λιτανεύοντας αύτούς ιε
φωνεῖν καὶ τοῦτο ἐμφοινῶς, ούχ ένὶ ῆ δευτέρωι γνωσθέν, ὰλλὰ σχεδόν τῶι κόσμωι. μὴ
ὰπέθετο ἐν αύτῶι ὁ θεός λἑγεσθαι σταυρόν; ούδὲν ούν ό τι ὸραι εὶς ύβριν αὐτοῦ· ὰρ
φὰσκειν ὶὰγιος ὁ θεός, ὰγιος ὶσχυρός, όιγιος ὰθὰνατος, έλέησον ὴμδις.' πῶς ουν σύ
τετόλμηκας παραθἑσθαι σταυρόν παρὰ τὸν θεὸν ὴ καὶ παρὰ τούς πατέρας τόν πατέρα
συγχύνων τῶι υἱῶι καί τῶι ὰγίωι πνεύματι ἐν τῶι τρισαγίωι φωνῶν τόν σταυρόν, ὡς εο
παρὰ σοὶ τόν πατέρα μὴ είναι πατέρα μόνον, ἀλλὰ καὶ υίόν, καὶ τὸν υίὸν μὴ είναι μόνον
υὶόν, ὰλλὰ καὶ πατέρα, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ὰγιον μὴ είναι πνεῦμα μόνον, ὰλλὰ καὶ υὶόν;

δι διὰ τοῦτο εί τις ὰνατιθεῖ ἐν τῶι τρισαγὶωι σταυρόν παρὰ τὸν υίόν τοῦ θεοῦ,
ὰνόιθεμα ἔστω.

Ε εί τις τετρόιδα παρεισφέρει έν τῶι τρισαγίωι παραθεὶς μετὰ τὴν τριὰδα Χριστόν
έσταυρωμένον, ὰνἀθεμα ἔοτω.

γ εἴ τις συγχέει τὴν τριόιδα αύτὸν είναι λέγων πατέρα καὶ υὶὸν καὶ ὅιγιον πνεῦμα,
εμα εστω.

[εἴ τις διίστησι τὴν μίαν ούσίαν τῆς τριὰδος, ἀνὰθεμα έοτω.]
δ εἴ τις τὸν ένα υῖὸν διχόηει εἰς δυόιδα υὶῶν, ὰνόιθεμα έστω. ιιο
ε εί τις θεοῦ τόν λόγον καὶ τὴν σαρκα λέγει μίαν φύσιν ὰγνοῶν τῶν φύσεων τὸ διὰ-

φορον, ὰνόιθεμα έστω.
ς' εἴ τις τὴν θείαν φύσιν τοῦ θεοῦ συγχέει τοῖς πόιθεσι τῆς σαρκός αύτοῦ, ὰνόιθεμα

ἔστω. _
3 εἴ τις λέγει θεοπασχίαν ὴ θνὴσεως θεὸν γεύσασθαι ὡς εἰς ταῦτα αύτόν εύδοκίαι κκ

ῆκειν έν τῶι τετρόιφθαι αύτὸν καὶ μὴ ὁμολογεῖ αύτὸν ὡς θεὸν μὴ κεκυριεῦσθαι ύπό τοῦ
θανατου, θανατον δὲ θανατὡσαντα δι' ῆς είληφε θνητῆς αὐτοῦ σαρκός, αναθεμα έστω.

ΠἹΕ -Θ
-ι;$

τέ

ΩνΩ Ωε.Φ

καὶ γὰρ πιοτεύομεν ότι ού μετέπεσεν εὶς θόινατον· ςωὴ γόιρ ἐστι. σύ δέ γνὼσηι ,Μ
καὶ ὰποκόιμηι ἐφ” οῖς ὰνόμως εἴρηκας· έστω δὲ καὶ ἔστιν ὴ τοῦ θεοῦ χόιρις μετὰ τῶν όρθο-
τομούντων τόν λόγον τῆς αληθείας. ιο

Αν, Λ ι= νιιι
2 αύτὸν Α 3 διὰ τόν Αν ριτψισι· ιιοε Λ οί. Ο 3--5 ότι -έσταυρωμένον /ΧΟ οιιι. Αν

6 δὴ ν δὲ Α οί. Ο τὰ τοῦ φωτεινοῦ ν 8 δυσσεβεὶσσ /ΧΟ το/13 ὰπαιιαχωρὴσαντεσ Ο
ἐπαναχωρἠσαντεσ Αν 13 χιόνι Αν χειμῶνι ΑΟ 16 φωνεῖν Ο φωνεῖσθαι Αν δευτέρω ΑΟ
δύο Αν σχεδόν Αν παντί ΑΟ 17 ούδὲν ούν ό τι εοιίρεί ιιἰὶιἰί Ηιιηιιιι αιιὶει Λ ότι ούδὲν [ούθἑν
Α] Ανθ όρἕι Ο νεεεὶ |\ έρἄ Αν 9.3-33 ιιιιιιιοι·ί οκ Λ 27 τόν αύτὁν ἐὶιιιιεὶιοτ, εοιὶ οί.
Ρ. 226, 35 29 Λ οιιι. Αν οί, Ο ρι τὴν οιιι. ν 33. 34 Λ, ρὶιιτιι ὶιειὶαοι; Λ οιιι. νΟ
35¬37 οιιι. Ο 36 τετρόιφθαι ΑΛ τετόιφθαι ν 38 ού -- ἐστι Αν ὴ 3ωὴ Ξωὴ ἐστι καὶ ού μετέπεσεν
εὶσ θανατον /ΧΟ

Λοιιι σοιιοὶὶὶοιιιιτι οοουπιοιιίοοτιιιιι. Τοιιτ. Πὶ 20
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Φαῦστος έπίσκοπος 'Απολλωνιὰδος τῶι θεοφιλεοτόιτωι πατρὶ καὶ ὰρχιεπισκόπωι
τῆς 'Αντιοχέων έκκλησὶας ὶ-ὶέτρωι έν κυρίωι χαίρειν. Έπειδὴπερ ἑπιτέτραττται νύτ-
τεσθαι τούς πρώτους ύπό τῶν ὰποκαλυφθἐντων Χριστοῦ τὸ μυστὴριον έσχόιτων, έκείνους
δέ σιγὴν ὰγειν τῆς κακοδιδοισκαλίας ὡς γεγονότας κακίστους δογματιστὰς, ὴκουσα δέ
παρὰ πολλῶν συνεπισκόπων, όιγαπητέ, έκνενευκέναι σε τῆς όρθοδοξίας καὶ τοῦτο παντα- ε
χοῦ περιηχεῖται, δι' ό ὰναγκαῖον ὴγησὰμην πυθέσθαι παρὰ σοῦ εὶ ταῦτα ούτως ἔχει.
δεῖξαι γὰρ μοι δέδοκται μὴ ούτως σε φρονεῖν όφείλειν ὥστε τῶι τρισαγίωι σταυρόν συ-
ναπτειν καὶ πόιθει καὶ θνὴσει τὸ ὰπαθὲς ύποβόιλλειν, ὰλλὰ καθαρῶς ὡς τὰ σεραφὶμ καὶ εύ-
σεβῶς δοξολογεῖν. πῶς γὰρ Χριστιανίσουσι τὰ ἔθνη τοῦ ὀνόματος τοῦ σταυροῦ μὴ
έπιφερομένου τῶι Χριστῶι; πῶς δὲ δύνανται καὶ αύτοὶ οί Χριστιανοί πιστοὶ τυγχὰνειν ιο
μὴ ὰποτιθέντες τῶι σταυρῶι τὸ τοῦ Χριστοῦ όνομα; ὰκούοντες γὰρ οὶ ὰπιστοι θεὸν ὰθόι-
νατον δι' ὴμδις σταυρωθέντα ἐροῦσι σκὰνδαλον είναι, τὸ πιστεῦσαι Χριστῶι ὰποστρεφό-
μενοι καὶ λέγοντες· οί θεοὶ ὴμῶν οἱ παρὰ τοῖς Χριστιανοῖς κίβδηλοι όντες ὰθόινατοι παρ' ὴ-
νὥν ὰναγορεύονται, καὶ πῶς ό αύτῶν θεὸς όιθὰνατος ῶν ἔθανε; δῆλον ότι ῳευδὴς ὴ ρῆσις
αύτη. εὶ γὰρ ὰπέθανεν, ούκέτι ὰθὰνατος ούδέ ὶσχυρός, ὰλλ' ὰσθενὴς τῆς ὰθανασίας τρα- τε
'ιῖεί5- οὐχ ούτοι δὲ μόνον, ὰλλὰ καὶ θεοσεβεῖς καὶ ὴμῖν όμόπιστοι λέξουσιν όιν· ούτοι
θεοπασχῖται καὶ ού Χριστιανοί εὶσι· Μανιχαῖοι καὶ ούκ όρθοτόμοι· τετραδῖται καὶ ού
τριαδόδοξοι· Εύτυχιανισταὶ καὶ ούκ όρθόδοξοι· Νεστοριανοὶ καὶ ού φιλόχριστοι. εί
δέ τις τὸν ἐπὶ σταυροῦ κρεμασθέντα παρ' ὴμῶν ὰκούσει Χριστόν ὶὶησοῦν είναι, ός τὴν θνη-
τὴν ὴμῶν σόιρκα χρισθεὶς φιλανθρωπίαι Χριστὸς είκότως κικλὴσκεται, δι' ό καὶ ἐσταύρωσαν αι
αύτόν, δν ἐλπἱ3ομεν ότι αύτός ὲστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τόν 'ὶσραὴλ, τότε πεσὼν ἐπὶ
πρόσωπον ἐρει· κἀγὼ Χριστιανός εὶμι, πιστεύω εὶς δν καὶ ούτοι έπὶστευσαν, καὶ πιστευ-
θὴσεται τὰ πὰθη καὶ ὴ θνῆσις τοῦ σώματος αύτοῦ. καὶ γὰρ πλείστοιις λοὶδορὶαὶῖ διὰ
τοῦτο έβλὴθη παρὰ τῶν ὰπἱστων ῆ τῶν ἐν Χαλκηδόνι πατέρων όρθόδοξΟ§ 'ῦ”ίσ'Τὶ9, ὅτι
δύο φύσεις εὶπον είναι έν τῶι Χριστῶι, μίαν παθητὴν θνητὴν όρατὴν τε καὶ έπαφον, ῆτις εε
ἐστὶν ὴ σὰρξ ὴμῶν, καὶ μίαν ὰπαθῆ ὰθόινατον ἀόρατον ὁκμηλόιφητον, ὴτις έστὶν ὴ τοῦ
θεοῦ όιχραντος φύσις. τὰ έκὰτερα ούν δεῖ ὴμᾶς έν τῶι Χριστῶι όμολογεῖν, ῶν τῆι
ένώσει μὴ δῶις διὰστασιν μηδὲ τέμηις τὸν θεὸν ἀπὸ τῆς αύτοῦ σαρκός, καὶ ού φωραθὴσηι
Νεστοριανός. μηδὲ τὸ διὰφορον ἀπαρνὴσηι τῶν τοῦ Χριστοῦ φύσεων, καὶ ούχ ύποπτευ-
θὴσηι Εύτυχιανιστὴς είναι. μηδὲ συγχέηις θεὸν σαρκός πόιθεσι καὶ ού λεχθὴσηι Ἄπο- ιιιι
λιναριαστὴς. μηδὲ τὸν ὰπαθῆ καὶ ὰθὰνατον πρὸς πὰθη λέξηις θεὸν τετρόιφθαι καὶ ού
'ὶ'ὶ'ΡΟσοΧθίσει9 είναι Μανὶχαῖος. μηδὲ έν τῶι τρισαγίωι μετὰ θεὸν πατέρα καὶ ἰσχυρὸν
αύτοῦ υὶόν καὶ ἀθὰνατον πνεῦμα προσθῆις Χριστόν έοταυρωμένον καὶ ούχ έξεις τοῦ Σαμο-
σατέως τὴν αὶρεσιν καὶ ούκ έλεγχθὴσηι τετρὰδα φρονῶν καὶ ού τριὰδα. μηδὲ τὴν
τριόιδα είς Χριοτὸν ὰναπλόισηις αύτὸν φρονῶν πατέρα καὶ υὶὸν καὶ ὅιγιον πνεῦμα, καὶ ούχ ειν
ὴξεις εὶς τὴν Σαβελλίου καταδὶκην. μηδὲ κληθῆναι θέλων καθηγητὴς καὶ ούκ ἀκόλουθος
τῆς Χριστοῦ διδαχῆς καινοτομὴσηις κενοδοξίας αίρεσιν, καὶ ού μωμὴσεις σὴν ψυχὴν, ότι

5 ίιι οοὶὶοοὶίοπο Ι.οὶ;ίιιιι 5 [Οοὶὶ. Αιιοὶὶ. 75], ι·οι:οιιὶ:ίοι· οιιίεὶυὶοο ίοτιτιο. οκὶειτ ευρα-ι 4 ιι Ρ. 8 [Ο]

Αν, Λ [= νιιι Η
τ ίι·ιεοι·. Φαύστου ἐπισκόπου ὰπολλωνιόιδοσ πρὁσ τὸν αύτὸν πέτρον ΑΟ ί ι/2 Φαῦστος _ χαίρειν

οιιι. ΛΟ 4 ῆκουσα δέ Α ῆκουσμαι Αν ὴκουσα Ο 6 περιὴχηται ΑΟ 11 γὰρ
ΑΟ οηι. Αν ις ὴμῶν οιιι. ν τς/ιι; παρ' ὴμῶν ΛΛΟ παρ' αύτῶν ν 15 ούκ έοτι ν
18 τριαδόδοξοι εοτὶρεὶ τριόιδοξοι Ο τρὶδοξοι Αν Ι9 ἹΤΦΕΡ, 'ίὶὶ-ίὥν Αν ΘΓΠ- Λο 24 Χαλκὴδὀυι
οιιίοιιι Α ὀρθόδοξοσ ΑΟ ὸρθοδόξων Αν 25 είπαν Α 28 οιύτοῦ οιιτ. ΑΟ 3ο,ὶ3τ ὰπολιναριαοτὴσ
είναι ΛΟ 31 πρὸσ πάθη Αν οι·ι·ι. ΛΟ τετρὰφθαι λέξησ θν ΛΟ 32 προσωχθὶσεισ ν
33 προσθῆσ Ο προσθὴσεισ Α προσθὴσησ ν 36 ῆξεισ εὶσ Αν ύιτοίσεισ ΑΟ 37 σὴν Α τὴν
στην ν ει. ο
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οῖδας τούς αποστόλους μὴ καθηγησαμένους έν καινοτομὶαις, αλλ' ίχνηλατὴσαντας τόν
μόνον καθηγητὴν καὶ νομοθέτην Χριστόν. βλέπε, αγαπητέ, μὴ εὶς πέρας ὰηηις τό
περιφημιςόμενον διὰ σέ, μὴ γέλως έσηι ζούν) τοῖς θεοπασχίταις ὴ τοῖς τετραδίταις· εὶ δέ
καὶ έφὴψω τούτων τῶν λόγων καὶ τῆς φρονὴσεως έν παροιστρὴσει τινὶ, ταχος έκκλ ινον Ρε. 36, 27
από κακοῦ καὶ ποίησον αγαθόν, ίν' ῶς εύχόμεθα, όρθοτομῆις τόν λόγον ής αλη- ιι
θείας Χριστόν καθομολογῶν σαρκὶ δι' ὴμδις σταυρωθέντα τόν υὶὸν τοῦ θεοῦ τοῦ Ξῶν-
τος, καὶ όιπαξ ούτως όμολόγει, μὴ ύποσκελισθῆις ύπό τῶν αίρέσεων. πολλοὶ γὰρ ± ισιι. 7
πλὰνοι έξῆλθον εὶς τόν κόσμον οί μὴ όμολογοῦντες ίὶησοῦν Χριστόν
έν σαρκὶ έληλυθέναι.

Εύχου ύπέρ ἐμοῦ, θεοφιλέστατε καὶ ὰγιὼτατε πὰτερ. ιο

Έπιστολὴ Κυντιανοῦ ἐπισκόπου Ἄσκουλιανῶν πρός Γίέτρον ἐπίσκοπον 'Αντιοχείας
ότι ού δεῖ παθητὴν λέγειν τὴν τριαδα

Τὶολυμερῶς καὶ πολυτρόπως έξένευσας, αγαπητέ, τῆς αληθείας [τὰ έναντία ιιωτ. ι, ι
φρονῶν] τα έναντὶοι πρὰττων τοῦ δεσποτικοῦ μυστηρίου, μὴ έπόμενος τοῖς εύαγγελίοις
ὴ τοῖς αποστόλοις ὴ τοῖς ὰγίοις πατρὰσι, καὶ βαρέως φέρηι κατὶ αύτῶν καινοτομίαν τῆι ιε
καθολικῆι ἑκκλησίαι ἐκθεὶς καὶ μέντοιγε ούκ απείπω ταύτης πολλῶν συνεπισκόπων
μεμηνυκότων σοι περὶ αύτῆς, μαλιστα τοῦ [ὰγιωτὰτου] αρχιεπισκόπου Φίληκος τοῦ
ταύτης αποστραφῆναί σε καὶ εύθῆ καὶ όρθοτόμον ἔσεσθαι τοῦ σωτηρίου κηρύγματος.
ὰλλ' ούν περιβροχούμενος ύπό αίρέσεων τό τῆς θείας διδασκαλίας τὰλαντον απεκρύιρω ει.Μι.ες-ες
εὶς τὴν γῆν καὶ ού μαλλον τοῦτο προβαλἑσθαι ἐπὶ τρόιπεςαν εῖξας οῖον ἐν τῆι τῶν αν- εν
θρωπων καρδὶαι τὴν ύγιῆ διδασκαλίαν, ὰλλ' ούν τούναντίον Ξιτὰνια ένἑοτιειρας. καὶ
τίς ἔτι ανέξεταἱ σου διαστρέφοντος τό τοῦ Χριστοῦ εύαγγέλιον; ού τόν ἐξ αμφοῖν ένα υὶόν
ἐκ δύο φύσεων καὶ έν δύο τόν κύριον ὴμῶν 'ὶησοῦν Χριστόν, τοῦτον δι' ὴμδις κηρύσσων
ἐσταυρωμἐνον, αλλα (διὰ) διαστρόφου κενοδοξίας τοῦτον πέιταυσαι δι' ὴμας λέγειν
ἐσταυρωμἑνον. τόν θεόν τόν ῖσχυρόν τόν αθὰνατον οῖον τὴν μίαν τῆς τριαδος φύσιν 136
ἔφης ἐσταυρωμένην, καὶ ού μόνον, αλλὰγε καὶ μὶαν φύσιν τοῦ θεοῦ καὶ τῆς σαρκωσεως.
καὶ εἰ μία φύσις τοῦ θεοῦ λόγου καὶ τῆς σαρκός, μία δέ φύσις τοῦ θεοῦ λόγου καὶ τοῦ πα-
τρός, μία πως καὶ ὴ αύτὴ φύσις τοῦ πατρός καὶ τοῦ σῶματος καὶ τοῦ λόγου. εὶ δέ ού μία
ῳύσις τοῦ θεοῦ καὶ πατρός Καὶ σαρκός [ανθρωπότητος] καὶ τοῦ λόγου, φρὰσον πῶς μία
φύσις τοῦ [πατρός καὶ τοῦ] λόγου καὶ τῆς σαρκὁε- νὥῖ γαρ κτιστὴ καὶ ὰκτιστος μία κι
φύσις; εὶ δὲ τοῦτο αδύνατον, πῶς ὴ κτιστὴ σὰρξ καὶ ό ακτιστος λόγος μία φύσις έστὶ καὶ
ού δύο ένηλλαγμἑναι; εί δὲ φύσεως μιας έστιν ό Χριστός καὶ ού δύο, τί λέγεις τόν Χριστόν;
κτιστόν ῶς ό 'Άρειος ὴ ακτιστον ως ό ὶὶ/ίανιχαῖος; ποῦ δὲ καὶ ὴ χρονικὴ τῆς Χριστοῦ γεν-

ίιτ οοΙὶεοὶ:ίοιιο Εει.ὶ:ίοι.ι 2 [ΟοΙὶ. Αιιοίί. 72], τοοοιιὶιὶοι· ορίεέιιὶειο ίοίτιιειοκὶειὶ; ειιρτει. τι νιι ρ. 15 [Ο]

Αν, Λ [= νει
2 αγαπητέ ΑΛΟ α·γατι·η·ι¬ὲ μου ν 3 διαφημιςόμενον περὶ σοῦ Ο σε ιν αίηπιιισιιιι· Α. ιιὶιὶ

ειὶίτιιιει. ειόςὶυιιειιι· σύν οκ Λ ειιὶιὶὶεὶί ὼσ θεοπαοχὶτησ ὴ τετραδὶτησ Ο ιι καὶε Αν ὴ Λ
6 παθόντα ΑΟ τοῦε οιιι. Α 7 ούτωσ Λ τοῦ ούτωσ Ο οιιι. Αν όμολόγει Α όμολογεῖν ΑνΟ
8 χν ιν Λ ιο οιιι. ΑΟ

11 _ Ἄντιοχεὶας οιιι. ΑΒ κίεειιὶειιιί Αν ιο ότι _ τριαδα οιιι. Λνθ ι 3/ι.ι τὰ_ φρονῶν
Αν οιιι. ΑΟ τει ταρασσων Α ις καὶ γὰρ ΑΟ φέρει ΑΟ το έπισκόπων ΑΟ ”
±7 όιγιωτατου ΑΟ οιιι. Αν φὶλικοσΑ τς περιβρουχούμενοσ Α περιβρογχούμενοσ ν ίιιὶεριιεπιιιε Λ
εο προβόιλλεσθαι Λ εε διὰ εεὶεὶίείὶ ες θν ΑΛΟ θὶῖ δέ ν φύσιν ν οιιι. Α ούσίαν ΑΟ
26 καὶε ΛΟ οιιι. Αν θῦ λόγου ΑΟ νδ μία πωσ εοτίρεί οί. η·ιιιιαιι.ιιιιιιοαο Α πῶσ μία Αν πῶσ ού
μία Ο τοῦ θῦ καί ἦἦ Αν Θῦ ῖιὶρῖς ΑΟ ερ ανθρωπότητοσ Α καὶ ὰνθρωπότητοσ ν ιὶοιειιι
καὶ σαρκόσ ανθρωπείασ ΑΟ 30 πατρόσ καὶ τοῦ Ανιίὶ οιιι. Ο 39. τί ΑΛ τί ού ν 33 τῆσ
οιιι. ΑΟ

ερ*
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Ρε ε,7 ιοο 3 νὴσεως φύσις καὶ ὴ τῆς θεότητος αύτοῦ πρό αἰὡνων φυσικὴ γέννὴσις, τό σὴμερον γε-
Ηειιι· ι3.8 γέννηκόι σε καὶ τό έκ γαστρός πρό έωσφόρου έγέννησα σε καὶ τό ίὶησοῦς

Χριστός χθές καὶ σὴμερον ό αύτός καὶ εὶς τούς οιίῶνοις; πῶς δὲ καὶ λἑγεις
έκ δύο φύσεων πρό τῆς ένὡσεως τοῦ θεοῦ λόγου καὶ τῆς σαρκός, εὶ ούχ ύπῆρχεν ὴ έκ
ὶνὶαρίας κατ” ούσίαν ἔνωσις; καὶ γαρ εὶ ούχ ύπὰρχει ὴ Χριοποῦ σὰρξ πρό Μαρίας κατὰ τόν ε

τι Ούαλεντἱνου ασεβῆ λόγον, πῶς δύο φύσεις προυπῆρχον πρό Μαρίας; τίνος δέ καὶ αύτη ὴ
έκφρασις; ούχὶ Εύτυχοῦς τοῦ μαλα ατυχοῦς τό έκ δύο λέγειν φύσεων μίαν γεγενῆσθαι
φύσιν; εἰ δέ τὰ αύτού φρονεῖς, πῶς τοῦτον αποπτύηι καὶ τὰ αύτοῦ παραδέχηι κὰκιοτα
καινίσματα; εἰ γὰρ έπ” αληθείας τοῦτο παρὰ σοὶ ὲπέπρακτο αν, τούς κατ' αύτοῦ αγίους

8 πατέρας τούς έν Χαλκηδόνι είχες δεκτούς. πλὴν φρόισον μοι πῶς ὴνωμένος ό πατὴρ καὶ ιο
ό υὶός καὶ τό πνεῦμα τό αγιον λέγεται τριας μόνος ῶν ό θεός, εἰ ού παραδέχηι έν ένὶ υίῶι
λέγειν δύο φύσεις. καὶ εὶ ὴ τριὰς είς θεός, πῶς ό θεός λόγος καὶ τό ὴμῶν σῶμα αύτῶι
ένωθἑν ούκ ὀφείλει λέγεσθαι εῖς υίός έν δύο φύσεσιν; εἰ δέ μία φύσις ό θεός λόγος καὶ ὴ σαρξ,
δῆλον ότι τραπεὶς ὁ λόγος ούκέτι λόγος, ὰλλὰ σόιρξ, καὶ ὴ σὰρξ τραπεῖσα γέγονε λόγος καὶ
ούκέτι είη σὰρξ. εὶ δέ έν τούτοις ού γέγονε τροπή, πῶς ούκ εἰσιν ἐν Χριοτῶι δύο φύσεις; ὴ ιι
γὰρ σὰρξ σαρξ έστιν, εἰ καὶ ἐστι θεοῦ σαρξ, καὶ ό λόγος λόγος ἐστὶν, εῖ καὶ ανέλαβε τὴν ὴμῶν

7 πρόσληιμιν. εἰ δέ έτραπη, πῶς ούχ όμοούσιος ὴ σὰρξ καὶ συναίδιος τῶι πατρὶ καθὰ
καὶ ό λόγος; εὶ δὲ έτεροούσιός έστιν ὴ σὰρξ τῶι πατρὶ, καθότι αύτη μέν πρόσφατος, ό δέ
πατὴρ όιχρονος, πῶς ού πρόσφατος καὶ ό λόγος, καθό μίαν φύσιν είναι τῆς σαρκός καὶ
τοῦ λόγου λέγεις καὶ τῶι πατρὶ έτεροούσιον αύτόν λέγεις; εί δὲ ούκ αύτὴ ὴ φύσις τοῦ λόγου εο

ι37 καὶ τῆς σαρκός, πῶς ούκ είσὶ δύο φύσεις ὴ σὰρξ καὶ ό λόγος; εὶ μέν γὰρ πδισαὴ θεότης σὰρξ
8 γεγένηται, πῶς έμεινεν ό λόγος δ ῆν; εἰ δέ έν μέρει γέγονε σὰρξ, μεμέρισται ὴ τοῦ λόγου

θεότης. εί δὲ σαρκωθεὶς ό λόγος έμεινεν δ ῆν, πῶς ούκ έστιν όιτρεπτος καὶ σαρκωθείς; καὶ
εὶ ούκ έστι Χριστός έν δύο φύσεσι, πῶς σαρκωθεὶς ό θεός λόγος ἔμεινεν δ ὴν; καὶ εὶ έστιν
ὁ 0εὸ€ λόγος παθητός, απαθὴς δὲ ὁ πατὴρ, πῶς εὶς καὶ μόνος ἐστὶν ό θεός; πῶς δέ καὶ τού- ει
των μία ἐστὶ φύσις; εἰ δὲ καὶ απαθὴς ὴ τριας, πῶς ό θεός λόγος ἔποιθεν νὶῖὲρ ὴμῶν. εἴ ἔν
τῆι ἑτέραι φύσει τῆς σαρκός ούκ έπαθεν; καὶ εἰ παν τό πόισχον κτιστόν, πῶς ό θεός
λόγος ού κτιστός πὰσχων σαρκὶ; εὶ δὲ πὰσχει σαρκὶ ὁ θεός, πῶς ού πασχει θεότητι; εἰ δὲ
ού πασχει θεότητι, τίνι πόισχει σαρκὶ; εἰ δὲ σαρκὶ πασχει, πῶς ού πασχει καὶ έαυτῶι
ό θεός; εἰ δέ ταύτόν τό εἰπεῖν θεοῦ παθόντος σαρκὶ τῶι εἰπεῖν Χριστοῦ παθόντος σαρκὶ, αι
πῶς ούκ ἔσται ταύτόν τὸ εἰπεῖν πνεῦμα θεῖον πὰσχει σαρκὶ, ἐπειδὴ πνεῦμα ό θεός; εὶ δέ ούχ

ιν όμοιον τό εἰπεῖν θεοῦ παθόντος σαρκὶ τῶι εἰπεῖν Χριστοῦ παθόντος σαρκὶ, πῶς δυνατόν
πλέον οὶκειοῦσθαι [εἰ δέ ού πόισχει θεότητι] τόν θεὸν λόγον τὰ τῆς σαρκός ού οῖκειοῦται τὰ
τοῦ λόγου ό πατὴρ; καὶ πῶς εὶ οὶκειωσει πασχει ό θεός λόγος σαρκὶ, ούκ έοται οὶκειῶσει
καὶ ό πατὴρ τῶι θεῶι λόγωι πασχων; καὶ εἰ ὰπἑθανεν ὁ θεός λόγος σαρκὶ, πῶς έστιν όμο- εε
ούσιος τῶι πατρὶ τῆι αθανασίαι; ὁ γὰρ θανὼν ύπέρ ὴμῶν ούκ έστιν αθὰνατος· απέθανε
γὰρ κατὰ τὰς γραφας. καὶ εἰ εὶς τῆς τριὰδος απέθανε, πῶς ού γέγονέ ποτε δυὰς ὴ
τριας; καὶ εἰ δυὰς ὴ τριὰς ού γέγονέ ποτε, πῶς εὶς τῆς τριόιδος απέθανεν, εὶγε ὴ έτέρα φύσις
τοῦ θεοῦ λόγου οίον ὴ τῶν ανθρώπων φύσις ούκ απέθανεν; εἰ δέ ὴ τρισαγία φωνὴ τριὰς

Αν, Λ [= νία]
4 ούχ ύπῆρχεν Αν ιιοιι ρι·‹ιι·ι:τὶἰιί£ Λ προυπῆρχεν Ο 4/5 ἡ _ ἔνωσὶσ Αν 'ίὶ Καλ” Φὐσίαν

κεροιιεν ειωειε ο ει εκ ιιιαριικ κατ ονσινν Λ 5 οὐκ Δνλ ειν- Ο νεειἑτέινκει ΑΟ
ε ως-τη εφ Λο ἡ σως, Αν 7 μειιιιιον Λο 18 αύτη μεν ΑΟ αὐτὴ Αν σε Θν λόγου ΛΟ
θῦ λόγου ΑΟ οι καὶ ὴ σὰρξ καὶ Α σε/23 εὶ δέ έν μέρει _ ἦν ΑΛ οιιι. νΟ 24 θα ΛΛΟ οιιι. ν
ε8/το θεότητι_τίνι ΑΟ θεότησ εἰ Αν 3ο τῶι εὶπεῖν _σαρκί οιιι. Αν, οοιτ. ν 33 εἰ δἑ_
θεότητι Αν οιιι. Α0 τόν θν λόγον ΑΟ θα λόγοσ Αν 33/34 σύ οὶκειοῦται τὰ τοῦ θν λόγου
ΑΟ τοῦ λόγου ούκ οῖκειοῦται Αν 34 καὶ πῶσ Αν πὥιῖ δὲ Λ ῖῖὥσ δὲ ίϋῃλ- Ο"] καὶ Ο οὐκ ἔοται
Λο ούκέτι Αν 33 όῖ· Ο οπι. Αν 37 εὶ |\Ο οιιι. Αν 3δ ού Λ ούν Αν
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ούκ ύῳίσταται, δῆλον ότι μιᾶς ύιτοστόισεως λέγεις είναι τὴν τριαόα, καὶ πως ού δείκνυσαι
είναι Ξαβελλιανός; εὶ δέ έν τρισὶν ύιτοστόισεσι μία φύσις ύοίοταται τῆς τρισαγίας φωνἡς,
πως ού τἡν τριάδα σταυρωθεῖσαν λέγεις καὶ όὶθεον ἑαυτόν ως οί Μαρκιωνιοταὶ είναι λέγεις
ἐν τὥι κόσμωι;

α ὶἶας γούν όστις λέγει μίαν φύσιν του θεού λόγου καὶ τῆς σαρκός καὶ ού 'όύο ἡνω- 5
μένας καὶ ἀδιαιρέτους, καθαιρείσθω.

ίἶ καὶ εἴ τις φύρει τόις δύο φύσεις του Χριστοῦ λέγων Θεόν παθόντα σαρκὶ καὶ ού
παθόντα Χριστόν σαρκὶ κατα τὸν όοτόστολον, καθαιρείσθω. ι Ρ

γ καὶ εἴ τις τόν αιταθἡ καὶ ἀθὁινατον θεὸν λόγον λέγει τετρόιφθαι εὶς ττόιθος καὶ θνῆσιν
καὶ ούκ όοτοδίδωσι ταῦτα τῆι αύτού σαρκί, καθαιρείσθω. ιο

ό καὶ εἴ τις τἡν τρισαγίαν φωνὴν λέγει δι' ἡμᾶς σταυρωθεῖσαν καὶ ούχὶ τόν κύριον
ἡμῶν 'ὶἡσοϋν Χριστόν τὸν υῖόν του θεοῦ τόν μονογενῆ, καθαιρείσθω.

ἔ καὶ εἴ τις μετα τἡν τρισαγίαν φωνὴν Χριστόν λέγει σταυρωθἑντα δι' ἡμᾶς καὶ ούχὶ ης
μαλλον τόν ένα υίόν τόν έν μέσωι τῆς τρισαγίας φωνῆς ύμνούμενον, καθαιρείσθω.

ζί καὶ εἴ τις ἄνθρωπον λέγει τὸν δι' ἡμᾶς σταυρωθέντα ἡτοι Θεόν χωρίςων τας φύσεις ικ
καὶ ού συνόιιττων ταύτας έν τωι σταυροϋσθαι αύτόν, καθαιρείσθω.

Ξ καὶ εἴ τις θεανθρωττίαν καὶ ούχὶ μαλλον θεὸν καὶ όινθρωττον λέγει, καθαιρείσθω.
η καὶ εἴ τις λέγει δύο τιρόσωιτα ἡτοι ύτιοστόισεις καὶ ούχὶ μᾶλλον δύο φύσεις εὶς

ἐν τιρόσωττον καὶ μίαν ύττόστασιν συντρεχούσας, καθαιρεἱσθω.
ό καὶ εἴ τις ἑτεροούσιον λέγει τὴν σόιρκα τοῦ κυρίου τῆς ἡμῶν σαρκός καὶ ούχὶ μᾶλλον εν

ἡμῖν όμοούσιον χωρὶς αμαρτίας, καθαιρείσθω.
ἶ καὶ εἴ τις λέγει κτιστόν τόν τοϋ πατρός λόγον καὶ ούχὶ μᾶλλον τἡν αύτού σαρκα,

καθαιρείσθω.
ἦ καὶ εἴ τις λέγει όμοούσιον τἡν σαρκα τοῦ κυρίου τῶι θεῶι καὶ ιτατρὶ καὶ ο

μαλλον τόν θεὸν λόγον, καθαιρείσθω. εε
Έ καὶ εἴ τις λέγει όινουν καὶ όὶιμυχον τόν κύριον ἡμῶν 'ὶησοῦν Χριστόν καὶ αντ' αύτῆς

ἔχειν τἡν θεότητα καὶ ως έκ τούτου λέγειν τιόισχειν τὸν θεὸν λόγον καὶ ούχὶ μᾶλλον νοῦν
μετα ψυχῆς λογικης ένανθρωττῆσαι τόν θεὸν λόγον καὶ ατιαθἡ λέγειν αύτὸν τῆι θεότητι,
τιαθητόν δὲ τῆι όινθρωιτότητι, καθαιρείσθω.

Ταύτας δέ τας δώδεκα καθαιρέσεις όοτἑστειλόι σοι, όπως φοβἡθεὶς τούτων τας κρίσεις ιιο
διεστἡκὼς ἔσἡι τῆς ιτανδεινοτόιτἡς σου καινοτομίας είδως ότι χρἡ ἀκολουθεῖν τῆι ότττο-
καλύιμει του όσιωτόιτου τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐκκλησίας ἐττισκότιου Πρόκλου, ττὥς
ἐν τῶι Κόιμιτωι καταδραμὼν σύν τῶι τιαντὶ αύτού λαῶι κυματιτομένης ύιτό σεισμού τῆς
πόλεως καὶ θρἡνου όιναπεμττομένου ύπό παντων όιφνω τταῖδα ὰρθῆναι εὶς τόν αέρα ύπό τι-
νος δυναμεως καὶ τούτωι ένθέσθαι τοῦ λιτανεύειν τὸ τρισὰγιον καὶ λέγειν όγιος ό θεός, όιγιος
ὶσχνρός, όιγιος όιθόινατος, έλέησον ἡμᾶς, καὶ ταύτα όιτταγγεῖλαι τῶι έιτισκόιτωι τιροσετόιχίὶἡ.
ός καὶ μετόι τρἱωρον ἔοτἡ έν τῶι τριβουναλίωι ιταρόι τούς ττόδας τοῦ αύτού ἐτιισκόιτου
καὶ διηγὴσατο ταῦτα ό τταῖς καὶ ούτως λιτανευσόιντων έστησαν οὶ φόβοι. ούτως ούν
καὶ σύ λιτόινευε, καὶ τιαύσεται ἡ κατὰ σοῦ δικαίως ἑξενεχθεῖσα όργἡ· εὶ δέ μὴ γε, ἡκει ἐτιὶ
σέ ἡ καθαίρεσις ύττό τοϋ ττόιττα ἡμὥν Φίλικος. φυλὰξει όἑ ό θεὸς τόν κόσμον από κι
των ακανδόιλων, ὥι ἡ δόξα νῦν καὶ όιεὶ καὶ εὶς τούς αἰὥνας των αὶὼνων. ἡν.

ει·λἐ.

Ωω τ

Αν, Α [εε ι-ιη
3 λέγεισ είναι Ψ είναι ού λέγεισ ΑΟ 5 Π'-ὶὶὶὶοἴὶ Η ΑΛ “ὶῆἐ νιν- Λο 7ἴ8 καὶ

ού _ σαρκὶ ΑΟ οιτι. Αν 13 γῇ ΑΨΟ θν Λ 17 Ροεὶ; οι οοὶὶ. Λ θεοανθρωτιίαν Α 18 εὶς
οιιτ. Α 27 ττόισχειν σαρκὶ ΑΟ 28 ἐνανθρωτιησαι ΔΑ ὰναλαβέσθαι ἑνανθρωτιησαι ίὶελὴσαντα Ψ
ὰνειληφέναι Ο 3ο δὲ οπι. ΑΟ 33 τῆσ αύτησ ΑΟ 35 .τούτωι ΑΟ τοῦτο .ΛΨ ἐνθἐσθαι
κο. τὴν δύναμιν τού Ο τω Αν 39 δικαίωσ Αν οιιι. ΑΟ ηξει ΑΟ ιιο τιαπιτα Αν

οὶτ. κι. 1
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23ο ΑνΡΕΝ131Χ ιενιετνὶεωινιιι Α13 νιετκνινι ΡνΙ.Ι.ΟΝΕΜ

Ἐπιστολἡ Φίλικος ἐπισκόπου 'Ρώμης καθαιρούσα Τὶέτρον ἐπίσκοπον 'Αντιοχείαε ὼ5
θέντα δύο υῖούς έν τῶι τρισαγίωι, ένα ἰσχυρὸν μετα τὸν πατέρα καὶ ένα έσταυρωί-ὶένον

μετα τὸ αθανατον αγιον πνεῦμα
Ἑπειδἡπερ δυστἡνων ἐξεμαγεύθἡς έν ασεβείαι λόγων καὶ ούκ ἔκρινας εῖξαι τοις

προτεταγμένοις αγἰοις πατρόισι τοῖς κατακοσμἠσασι τὸν θρόνου τοϋ τἡς μακ0ιρία€ ι-ὶνἴι ὶ-ὶΐιῖ
καὶ πολυόιθλου 'ὶγνατίου τοῦ μαρτυρος, ού καὶ ανόιξιος ὥν ούκ οἶδα πῶς έμπεπἡδηκας
ἄιῦξαὶι Καὶ ι±ὼμ0ὶ8 σου βεβἡλοις καὶ ασεβῶν δόγμασι καινοτομίαν τῆι καθολικῆι έκκλησίαι
ένέκρινας του μὴ Χριστόν σταυρωθέντα δι' ἡμᾶς δεῖν εἰπεῖν, αλλα παθος τῶι απαθεῖ θεῶι
ανόμως έπεισόιξαι καὶ τῶι αθανόιτωι πνεύματι θανατον τιθἐναι καὶ ούκ ἐφρικίασνα ὁὶ Οὐ
παρεδέξω έκ τε των θείων εύαγγελίων καὶ αποστόλων καὶ τῶν ανδραγαθησὰνΐων
εύφἡμων πατέρων, κακίστως ἐπισοῳισαμενος ταῦτα ἐπιστροβῆσαι καὶ οὶκείαν φρο-
νἠσεωῖ λὐνιιν ἐνπαραθέσθαι τοῖς απλουστέροις καὶ σκανδαλον τῆς τόιαύτἡε Φιὶρέσεωει
ως ούδὲ ἴσα ταῖς προτέραις αῖρέσεσιν όινθεῖν, ύπεραγειν δέ μαλλον πολλαχὥς, καὶ οὐχ
ὥΡνΤισ0ι5 τἦι αληθείαι καὶ τοῖς έπὶ δὶς γραμμασιν ἡμῶν ένωτἰσασθαι, νυν ἡρξὁιὶ-ὶὶιν ὰπο·
φἡνασθαι κατα σοῦ, μαλλον δὲ ὁ κορυφαιότατος των ποιμαντικὥν θρόνων, ὁ ἐν αγίαις
ειὶινιιιιίοιιε ι<0νὥν, ό αγιος καὶ αριστος των αποστόλων αληθως Πἑτμοει Οὐ μόνον δὲ
κατα σοῦ, (ός αύτ)ου τὸ όνομα έφισος εῖ, αλλ' ού τἡιγνὡμἡι ούδὲ τῆιπίστει, ότι ύπερόιγαν
ἐκ τούτου έκκεκλικὼς εἴ τοῦ όρθοιἶι σκοπου καὶ της αμωμἡτου πίστεως, αλλα μἡν καὶ
καΐὰ “τῶν μὴ ἔρυθριασαντων τούς των σεπτὥν εύαγγελιστὥν χαρΦιΚ'ΤἴὶΡαΐ καὶ Ἱὥυ
ΤΦύΤΦι5 ἑπομένων αποστόλων τε καὶ τελείων ἀνδρῶν διδασκαλων τούς λόγονει ἀστὰτωι
γνωμἡι έπερειδομένων τἡι ἐκ σοῦ παρανομουμένἡι έκθέσει ὡς ἡδύτατα παρέπεσθαι
ἐπὶ τὸ τῆς κακοδοξὶας όντως πικρότατον καὶ ούκ αποστραφὲντων Τὴν Ύοὶἀνδε δυσὼδἴὶ
δυσσέβειαν. λέξομεν ούν σοι, ὡς καὶ κατ' έκεἱνων, ἐπειδἡ ἡγόιπησοα ΚαΚίΘιν
ύπἑρ αγαθωσύνἡν, αδικἱαν ύ τὸ λαλἡσαι δικαιοσύνἡν, ἡγόιιΐιισοιε
παντα ρήματα καταποντισμου, γλὥσσαν δολίαν, δια τοῦτο ὁ θεὸς
καθέλεῖ σε είε τέλος ού μόνον από τῆς Ἄντιοχέων έκκλἡσἱας, αλλα μἡν καὶ πασἡς
πόλεως καί γε πεπαγιωμένως ἔσται σου ἡ καθαίρεσις αύτη ύπό ἐμοῦ καὶ τῶν διεπόντων
ύπ' ἐμὲ τὸν αποστολικὸν θρόνον καὶ Ἄκακἱου τοῦ τῆς Κωνσταντινουπολιτὥν ἑκκλἡσίας
Τιυὶνἑνοε καὶ τῶν αύτῶι ὁρίων ἐπισκόπων ως καὶ των αὐτῶν μὴ ανασχὁνενιυν
ύπομνηματων. ότέ μὲν γαρ ἔῳησας τριαδα δι' ἡμᾶς σταυρωθῆναι καὶ ούχὶ
Χριστόν, ότὲ δὲ τὸ αθανατον πνεῦμα, ὀτέ δὲ έκ τούτων φυγὼν κατελεγχὁιιειπῦε ύπό
των ἡμῶν ύποθηκὥν καὶ λόγων Χριστόν μετα τὸ αθανατον πνεῦμα [ἔλεξας ὑἴΐομενενη-
κέναιὶ, ως ό Σαμοσατεύς καὶ Νεστόριος [τὸ παθος] τὸν ένα υιὸν διχόηόντεε εὶΞ Βνὰδα
υὶὥν. ότε καὶ ἐπὶ τοῦτο εὶξας, ἡκες ἐπὶ τὸ κακιστου τὸ τὸν χερουβικὸν ίἶὶὶὶνον Θἶῃΐνι·

Ξ. Ό

7 ίπ οοὶὶοοιίοιιο Εεὶὶιιε 1 [ΟοΙΙ. Αιιοὶὶ. 7ι], τοοοιιτίοι· ορίειιιιὶιιο ίοτιτιι-ι οκεει; ειιρτιι. 4 ιίΙ Ρ. ι3 [Ο]

νι Λ [= νὶ7]. Σ [ιιοτείο δγτὶειοο, οί. .×Ιί›ΙιαιιιἰΖ. ιι. Βιιγν. Λ|ι‹ι‹Ζ. (Ζ. ὶὶόἱεε. Ν. Γ. 1ο Ρ. ορο]
Χτ-3 675 --πνειἶιιια ΑνΣ, ιιὶίιοτ Λ ι Πέτρου γναοἐα Σ 4 ἑξευμεγέθἡσ ν 7 καὶ ΛΟ

οιιι. Αν ἀσεβέσι ΑΟ 8 δεῖ Λ ςι καὶί ΛΟ οιπ. Αν τιθέναι Ανῖ ἐττιθεῖναι ΑΟ
τς μαλα Υ 16 ό αγιος καὶ αριστος οιπ. Λ 17 ός αύτού ΛΣ: ού ΛΨΟ έφηοσ ν οι έπε-
ρειδομένουσ Αν οί. Ο ος πανια -να Α 27 πεπαγιωμἐνη εστω ΔΟ 28 ερὶεοοροὶεε εειὶνε Λ
σο αύτὥ όρἰων Αν αύτὥ τιμίων ύποκειμένων περιορίων Ο ιωιισαϋἱἱίὶιιιε ειίιιε ίιινἐ ειιὑίνσιίε ΛΣ; Ρτίιτκι-
τίειιιπ Ιοοὶίιιιιοιιτ οτοιὶὶαοτίιπ οεεο των αύτῶι τιμἱων ιῖτποκειμίνων [ΛΣ οί. Οῇ, ροετοο ὶιτεοιτιιοι τιεριορὶων,
ειιιοεὶ Αν ἱιι όρίων ιτιιιίἀὶειτιιιιι: καὶ ΑΛΟ ἐκ ν όινασχόμενον Σ ανασχὀμενοσ Αν σοιι.εοιιίίειιιιἑὶ›ιιε Λ
ερ/3ο ύπομνηματων ΛἹΪΣΟ ιιιίε σοιιιιιιωιιἱε Λ 30 δι' 'ἢὶ-Ιἄ§ (ΝΠ. ν 31 Χρισΐὸν ἕνα ”ὶ'ἦΞ
τριαδος Σ πνεῦμα μανιχαίςων ΑΟ κατελεγχόμενοσ ν διακατελεγχομενοσ Λ οι. Ο 32,ι'33 έλεξασ
ύπομεμενηκέναι τὸ παθος ιὶοὶοιιί 34 ότε 8ὲ ν ἡξασ Α κἀκιον ΑΟ
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ρέδρως τρόμωι ανενδότωι ὡσαύτως ζπροσφερόμενον) τὴν τριόιδα μὴ δοξολογεῖν, αλλα τόν
παντα ῦμνον εὶς τόν υῖόν αγειν, θέλων ένστὴσασθαι ὴν κατα των ακόικων έξὴνεγκας νομῆς
γόιγγραιναν καὶ παντοίαις έντεῦθεν αγχόναις αῖρέσεων μεγίστως περικρημνηόμενος ἑκνεύων
τῆς αληθείας τοῦ τόν Χριστόν μὴ κἡρύττειν δι' ἡμᾶς σταυρωθέντα τὸν μονογενῆ τοῦ θεοῦ
υὶόν, τόν έν μὲσωι πατρός καὶ τοῦ αγίου πνεύματος εύσεβὥς δοξολογούμενον. τί ε
γαρ τούτου απαγορευτικωτερον, πατρός παρ' ύμὥν καὶ αγίου πνεύματος αδοξουμένου
καὶ συκοφαντίαν τοῖς σεραφὶμ ύμῶν παρεισφερόντων ότι ού τὴν τριαδα φόισκουσι δοξο-
λογεῖν αγιος αγιος αγιος, αλλα μονοπροσὼπως τὸν υὶόν; καὶ ποία φαρόιγκωσις [αύτη]
αἱρέσεως ούτως απηναισχύντὴσεν ως ύμεῖς; πλὴν καὶ έν τούτωι διατρέχοντες έτι και-
νΘ“ΐέΡω§ ἔτιέβὴτε ταῖς στραγγαλιὡδεσι τῶν ύπό θεοῦ απειπαμἑνων δυσφημιὥν· τόν ιν
υίόν πατέρα καὶ αγιον πνεῦμα λέγοντες Σαβελλιανηετε καὶ συναλοιῳὴν παρεισκρίνοντες
τὴν τριόιδα ὁμολογουμἑνως ἀπἡρνἡσασθε, είς ἡν έβαπτίσθἡμεν καὶ πιστεύομεν καὶ
όμολογοῦμεν. τίς ούν ούκ αποδυρὴσεται τούς ούτω φόισκοντας περὶ τοῦ αχρόιντου
τρισοιγίου; ό έμοὶ λίαν πρέπει απείπασθαι καὶ κλαυθμόν δοῦναι έπαξίως τῶν ἐπὶ τούτωι
διασυλωμένων απλουστέρων ωυχὥν τὥν τὸ ασεβές ως εύσεβές δραματουργὴσαντων. ιν
οῦς καὶ αλλοτρίους ἡγούμεθα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ τῆς καθολικῆς ἐκκλὴσίας
καὶ τὴς κοινωνίας τοῦ ὴμῶν ἡγουμένου ενδόξου προέδρου Πέτρου τοῦ τας κλεῖς τἡς
βασιλείας παρα τοῦ σωτῆρος ἡμῶν εὶληφὀτος. οὶ δὲ τοῦ αποστόλου ἐθέλοντες είναι
κοινωνοί, αγετε καὶ τὴν διδαχὴν τούτου τοῦ τὸν Χριστόν φωνεῖν καὶ πιστεύειν δι' ἡμᾶς
σταυρωθέντα καὶ μὴ τοῦτον απαρνἡσαοθε ὡς ὁ αρτίως καθἡιρὴμένος Πέτρος δια τό εν
αλλοκότως καὶ δυσμενὥς έν τῶι τρισαγίωι κεκαινοτομἡκἐναι τὸ ὁ σταυρωθεὶς δι' ἡμᾶς,
είδότες ότι ού τριόιδα παρα τῶν αποστόλων σταυρωθεῖσαν παρεδέξασθε, ού πατέρα,
ού πνεῦμα αγιον, εἰ μὴ σαρκὶ τόν υῖὸν τοῦ θεοῦ τόν μονογενῆ μονὡτατον. φεύγετε
τοίνυν από τῆς τοῦ δυσμενοῦς τούτου κοινωνίας καὶ έσομαι ύμῶν κοινωνός καθότι καὶ
ὑνίεἶὲ ἐμοὶ τοῦ θολεροῦ φάσματος πόρρω ύμῶν τῆς ὀρθοδοξίας έκπεπὴδηκότος. φυ- εε
λαξατε οῦν οἱ Χριστοῦ μαθἡταί, ἐμοῦ δὲ υῖοὶ τας παραδόσεις ας παρειλὴφατε από των
θείων γραφὥν.

Αν, Λ ι= νιὴ γ
1 προσφερόμενον Σ οιιι. ΑνΛΟ 7/8 οοιιίοεοτἰιιι τοῦ δοξολογεῖν 8 αύτη Αν οιιι. ΛΟ

ίσο απεναισχύντησεν Α ρ/ιο καινοτέρωσ ΛΣΟ κενωτέρωσ Λν ιο ροειιιίιιιιιι· στραγγαλ ι
δυσφημιὥν ΑΟ δυσφἡμων Αν 13 ὰποδυρὴσετε Α 15 διασυλωμένων Ο διασυλουμένων Αν

ι · · Ασεοοιιὶεοοτὶιτι (παρα) των 2ο απαρνἠσησθε ν απαρνὴσασθαι /ΧΟ ὼσ ν|\ ὼσ και
καὶ διὰ ν 24 καὶ-κοινωυὸς οιιι. ν 25 δολεροῦ ΛΟ ύμῶν ΛΑ ἡμῶν ν ει. Ο
έκπεπηδηκότοο· ΛΣΟ έκπεπηδηκότεσ Αν 26 οῦν οί οιιι. ΑΟ
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ΕΤ ΗΙΕὶὶΟ8ΟΪ.ἴΜ.ἰ8 Α. 536
Ι ίὶὶίἴλὶἱὶἰὶνὶὶί

Ἄμόιντις: απέθανεν Ἄ. ό αντόρτης τῆς τριόιδος Ρ. 88, 35. ὁ νέος Ἱ-3ουμδις Ἄ. ἔσΐί Ρ- 74- 33- Τὸν ληρον 'ι-Οὔ
παλατίου Ρ. 71„ 33. 'Α. τὸν Μανιχαιον Ρ. 75, 33

'Αμελίου τοῦ όρθοδοξοτατου: ιιιιοεί ειοτίοιιὶ 5, 34 ι:οι·ει.ιι·ι Ειιτγοὶιίοιιο Ρ. 1ο8, 5
Βιταλιανοῦ: ειεοὶιιιιιιιίτιτ Β. πατρικίου Ρ. 85, 26. 86, 21. Β. στρατηλατου Ρ. 86, 22. 1ο3, 2. 16. Β. όρθοδόξου

13.85. 27. αξιος Β. τοῦ βασιλέως Ρ. 1ο3, 16
ΡΙ' Ιοὶιιιιιιιεε Ραίίιιιἰἱιιε Ειιὶγοίιίαιιιιε ιιίι· σ!:ιι·ἰε.ςίιιιιιε [ερεσιαϋἰίἰε Ρ. 1ο6, 1ο] σοιιιιιε ει ςνιτιεεσε [δγτὶοο ι1]:

ιὶίαίι Ρ. ο3, 11. 1ο2, 17. 1ο3, 32. 1ο6, 1ο; οί. Ρ. 98, 2. 1ο8, 5. Εύ. τοῦ κόμητος τιοοὶιιιιιειίιιι· Ρ. 1ο3,
4. 2ο. οί. Βοιιετ. οΡ. ιιοὶ. οιὶ. Βτοοίιε 1, 4.1 Ρ. 137 εὴ.

Εὐφη νία αύγούστα Ρ. 74, 25. 'ὶουοτίνου καὶ Εύ. τῶν αὶωνίων αύγούστων Ρ. 61. 22. 90. 7- Ύίίε νέας 'Ελέ-
νης Ρ. 72, 13. 28. 7.1, 2.1. 75, 7

,Ηλία κονρόιτωρος: οοοὶοπιειτυτ Ρ. 86, 23
Θεόδωρος ό περίβλεπτος τριβοῦνος νοταριος καὶ ραιφερενδαριος [ο.‹1‹ὶ. τοῦ δεσπότου 5. 57]: Θὶνὶ ίὶνἴν εναν·

ίνιιι ενιιοιὶὶ 5, 5. 53. οιίιιιίίιίιιπ 5, 6. 5.1. ίιιαοτ 5, 7. 55. είπεν 5. 9. 55. 57. Φὶὶὶὶὶὶὶἴὶέιὶὶ' 5. Ι3- 60- ΦΕ.
Κγκίὶὶοε νοιι δίιγιἱιιψοίἰε [Τασία ιι. Πιιιεια. 49, 2] 2ο3, 8 εη. 3512. Ρ1·οοοΡ. ὶσοὶὶ, Ροτε. 2, 23 Ρ. 233, 26

'|ουστινιανός: τίιιιὶιιε Ρὶοιιιιε Ρ. 119, 27. τοῦ ανθρώπου τοῦ θεοῦ Ρ. 137, 27. αν Αι;ειΡοι;ο Ρ:ιΡει οειιιοιιίοιιιιι
ίιι‹1ὶοίιιιιι εὶσ Λ1ιι;1ιί1ι·ιο οκρεοιειι Ρ. 132, 5 οί. Ρ. 14.1, 18. 33. Μοιιειιιι ίεοίε Ρ2ι;ι·ὶε.1οὶιει.1ι1 Ρ. 132, 18.
135, 18. 153, 1ο. τῆν πολλὴν ανοχὴν Ρ. 133, 1ο. 137, 21 εη. 138, 16. 147, 2ο. 42, 1ιι εη. 43, 21 εη.
12ο, 17. εγιιοςὶιιιιι ῦο1ιεί:ιιιιιί11οΡοὶί οοιιητομιιιιὶί; Ρ. 180, 4, οἱ. Ρ. 27, 17. 128, 8. 15.1, 1ο. 161, 11. 16ο, 25.
τοε οί ίιιτιοίειιιιὶιιε έιτιεὶὶαίί; Ρ. 3ο, ιι ίοἱ. Ρ. 32, 3ο]. 128, 7. _- οοι·ιει;ίτι1ι:ὶο 5, 2,1 άρια οοίιιιιο Ισἱ-ιιε Λιιἔιιειοε
Ροει σοιιειιὶειιιιιιι Βσίίεεαιιίὶ ιιίνὶ οἰανἰεείιιιί Ρ. 123, 111. λόγος κατα 'ωριγένουῖ ίὶθεϋὶὶῦωδ Μ] Μοῃϋ-Πλ
νίἔίίίιιιπ οι: Ρειὶτὶειτείιιιε ΑΙοκι1ιι‹1ι·ίειο Θεουπόλεως Ηὶοτοεοὶίιιιοτιιιιι 6 Ρ. 18ο, 18. 2ο8, 19

Ἱουστῖνος: τοῦ βασιλέως 'ὶ. καὶ της βασιλίδος Εύφημίας Ρ. ηο, 7. 61, 22. 'ὶονστἴνε αὔΥοὶ-ίσΐε Ρ· 72- 13- 15-
21.7.ι, 25. 3ο. 36. 75, 5. 32. ύπέρ της νίκης 'ὶ. ὸρθοδόξου βασιλέως Ρ. 1ο5, 17, οί. 23. ούκέτι 'Αναστα-
σιος. 'ί. βασιλεύει Ρ. 88, 31. ούκ ἔστι Μανιχαῖος ὡς “Αναστάσιος Ρ. 88, 32. τοῦ νέου Κωνσταντίνου
Ρ. 72, 12. 11,. 27. 74, 23. 85, 23. 86, 2ο

'ὶωόιννου κόμητος: οοοὶοιτιοέιιτ Ρ. 85, 16. 88, 22
Ναρσοῦ τοῦ μεγαλοπρεπεοτόιτου: πείσει; αοίὶοιιὶ 5, 34 οοιτιιιι Ευίγοὶιίοιιο Ρ. 1ο8, 7
Πρόβου καὶ Ύπατίον: ειοοὶιιιιιειιιὶιιτ Ρ. 1ο2, 31. 103, 13

Ι Ι ΕΡἙΞΏΟΡΙ

εγιιοεὶιιε Οο1ιεί:ει1ιι;ἰ1ιοΡοὶίί1ι1ιιι. ιι. 536 ‹.ὶ‹.ὶ. 2. πι. Μειί. [5, 52], 6. ι1ι.Μιιὶ. [5, 73], 1ο. ιιι. Μιιὶ. [5, 873, 21. 111.
Μοἰ. [5, 104. 131], 17. 1ιι. ῖιιιι. [5, 11,. κο]

εγιτοεὶιιε Πἱοτοςοὶίιιιἰὶειιιιι ιὶ. Ιο. 111. δοΡὶ:. ιι. 536 Ε5, 42. 133]
οΡίε.ί;ιιὶο. οΡίεοοΡοι·ιιιι1 Οιἰοιιίαὶὶυιιι οί: Ρειὶαοεέἱποιτιιπ ειεὶ Αρ;ιιΡο^ευπι 11. 536 [5, 69]
ὶἱϋοὶίυε οΡίει:οΡοι·ιι1ιτ δγτἰιιο ιι ειδ Ιι.ιεί:ἰ1:ιίει.1ιιι1ιι ίιιιΡοτιι.ί:ο1ιο1ι1 ει.. 536 [5, 11]
1οὶιι.ί;ὶο εγτιοιζὶί Οο1ιε*αιιιίὶ11οΡοὶἰ Ροτοἕτίτιτιηέὶε :1.‹1 ὶίοὶιειτιτιοιιι Ρ:ι.τι·ίει.ι·οΙιαι·ι1 11. 518 Ε5, 25]
οΡίείτιὶει. ὶίοὶιειιτιτὶε. Ηὶοτοεοὶὶιιιοτιιπι οί; οΡἰεοοΡο1ι.ιιτι εΡ.ιί ειιὶι οο, ειδ Ἑοὶιειιιῃοιπ Ωοῃ5ι;ε,1·1·ίΕί1ιοΡοΙἰε ει. 518 [5, 3ο]
οΡίεί;ιιὶει. ΕΡίΡὶιιι1ιἱὶ Τγτίί οί; οΡίεοοΡο1ιιπι αιιἰ ειιὶα οο, ειιὶ εγοοῦιιιῃ (Ϊ.οι·ιε.ί;ι1ι1έί11οΡοὶί Ροι°οε,ιτἰ1ιειυ.ί;οιι1 ει. 518

Ε5. 31]
οΡίεί:ιιὶει οΡίεοοΡοι·ιιιτι Βγτίιιο 11 ιιεὶ ῖοὶιιιτιιιοιιι Ρειίτίιττοὶιατο ()ο1ιε.ίει1ιί:ίιιοΡοίίε οί: εγιιοτὶιιιιτ ιι. 519 [5, 33]

.ω



11 ΙΞΡΞΒΩΟΡΙ 2 3 3

Αβρόιμιος Κρατίας [τῆς κατα Κραιίαν έκκλησίας 5, 131]: εε (5, 131. κο] 41. οόεεὶ εγιιοεὶο ιι Ριιτίε Ιιιοιιιι
(5, 52] 111. (5, 73] 12. ί5. 87] 56. [5. 104] 55. (5, ιι] 111. οί. Ιίνιτὶἰοε ιι. δίινιὶὶοροίίε (Τατιε ιι. Πιιιεια.
19.23 ν-3-138 ·

Αγαπητός Ρεριι ὶιοιιιιιιτνε (εἴ. 13. 111, Μειί. ει. 535 _ ιι. 22. 111. ΑΡ1. ιι. 53ῦ]: τα παντα όιγιωτόιτωι καὶ μακα-
ριωτατωι πατρὶ πατέρων αρχιεπισκότιωι των 'Ρωμαίων καὶ πατριαρχηι Ἄ. 1117, 6. τῶι αγιωτόιτωι καὶ
μακαριωτατωι αρχιεπισκόπωι τῆς πρεσβυτέρας 'Ρώμης καὶ οὶκούμενικὁἰιι πατριαρχηι 'Α. 136, 3ο.
ὶεηαὶοε Ωοι1ειί:ι1ι1ί:ίι1οΡοΙί11ι ειό ίιιτρετειέοτετιι τοιὶεὶν Πξοὶὶ. Αιιεὶὶ. οΡ. 88], οιιὶ Ροεὶ ίρειὶιιε ιιιὶιιοτιίιιιτι οιιιτι οο
1112111111 εινοιιο ιεο 1ι1ο1·έιιο Ρτἰιιτντιι 111 εγιιοἀο ὶοομιτι οὶαὶίιιοιιτ Ρ. 27, 27. 126, 15. 15.1, 26. 161, 18. 169. 32,
οί. Άοτέριος (2). 'Επιφανιος (1). Λέων. 'Ρούοτικος. Σαβινος. ιιι Θεοοόινης. Μηνας. Πελαγιος.
Πέτρος. τι°ιο1·ιι1.οΙ1.ὶ δοτιετατιὶίιιοροὶἱὶιιιιὶ Οτὶεπέεὶεε Ρειὶιιοειὶπί Ιοἕαέίοιιοιιι οι] οιιιιι Ἑἱοιτιιιιπ ιὶεετὶιιιιιιὶ:
Ρ. 141, 31. ίιιεειι τεἔίε Οοτὶιοτιιτιτ Ωοιιειειιιέίιιοροὶίιιι ειιὶ ὶ1ι·ιΡο11ιιοι·ειιι Ρτοίεοιυε εεε, οί. Ξίιειιιιἕεὶιεν.
ιιῖ. Βιηινν. κὶὶιιιιὶ. ιι. ίνἐεε. 1939, 2 Ρ. 2ο εα. αηιωθὲντιτὥν ύμῶνὶχνῶν Ρ. 31, 32. Λιιιιιίιιπιιπ ιιοιι 1οι:οΡἱ1
Ρ, 12ο, 6. 132, 16. 135, 1ο. 179, 17; ιιεοιιε 1111 Ρεωιιίτοιιτὶιιπι ι1οΡοειιὶι: Ρ. 132, 37. 135, 33. 138, 12.
152, 3ο. 179, 31. 18ο, 29. οιτὶίιιειιιἰέ Μοιιιιιτι Ρ, 153, 18. 179, 2ο. ὶὶόεὶὶυιπ ιιιοιιιιοὶιοιτιιιι (5, 68] ίπι-
Ρετειεοτί 1τι1ι·1ίι1ίι; Ρ. 132, κο. 135, 35. έν συοτατικοῖς γραμμασινγενομένοις πρός τούς αρχιερεῖς Ρ. 1 3 5, 31.
136, 15. 153, 311. 177, 38. 178, 1ο. 182, 19; εκοιτιρὶειι· οιιοεὶ οό Ρείιτιιιι Ηὶοτοεοὶίιιιοτιιιτι ιὶοεὶὶιιιιίυιιι οει,
ὶερίιιιτ ί1·ι εγιιοόο 5, 71. ιιτοιτμιιε οει: Ωοπεὶεπιίποροὶί Ρ. 133, 2. 195, 37. ορίεέιιὶτιιιι ερὶεεοροτιιιτι
Ξγτὶιιο 11 (5, 69] Ρτορὶοι· οὶαἰειιπι τιοιι ειεοορὶε Ρ. 31, 32

Αὶ θέ ρ ι ος έ. τῆς Νὶαριαμμιτιῖιν πόλεως της δει.-τέρι1ςΣύρωνέπαρχίας [της -- έτταρχίας οιιι. 5, 69; Αί. Μαριαμ-
μης 5, 11. 52. 73. 87. 1ο4]: ἦ (5, 69] 4.. (5, 131] 32. [5,1;ο] 35. ιιτὶοειι: ιιγιιοιὶο ιι Ροτὶο αεπιιει (5, 52]
το- ί1.·131 20- ί1.81- 1041 13- Ες. -11 ιν

'Ακὰκιος έ. τῆς Πισινουντίων μητροπόλεως τῆς δευτέρας Γαλατὥν έπαρχίας [5. δι: τῆς Πισινουντίων ἡ γοῦν
(της ααα. 5, 131] 'ὶουοτινιανουπολιτων μητροπόλεως 5, 4ο. 131; της Πισινουντων μητροπόλεως 5, 72,
Ἄ. της μητροπόλεως Πισινοῦντος (Πισινούντων] 5, 1. 52. 73. 87. 1ο.ι], Ξέ (5, 131, κο] 23. ιιιὶεετ εγ-
ποιίο 2. Ριιτέο ὶοειιε. (5, 52] 36. (5, 73] 39. (5, 87. 1ο1(] 411. (5, 4] 36. _ εὶεειὶιιιιιιιι· 211 ιΡιι1οι·ειιιὶιιι·ι1
Αιιέὶιίιιιμιπ 5, 72. εῖπεν 5, 81

Ακιιλ ας τῆς Πρυμνησίων πόλεως: § (5, 25] 25
'Αλέξανδρος (1) έ. τῆς ποτέ Βαρκουσιῖιν, νννὶ δέ 'ὶουστινιανουτιόλεως (5, 69; Βαρκουσὥν ἡτοι Ἰουστινιανου-

πόλεως 5,411; τῆς Βαρκουσηνὥν ἡτοι 'ὶουστινιανουπολιτὥν πόλεως 5,131; 'Α. Βαρκουσῶν ὶοοὶε
οεέει·ίε]: ἔ (5, 69] 8. (5, 131] κο. (5,.ιο] 112. ειιὶοεὶ: εγροόο ει. Ριι11ο ιὶοκέτε. (5, 52] 2ο. (5, 73] 21.
Ε5. 87- 101114- ίε. -11 11

'Αλεξανδρου (2) 'Ελού3ων: αιὶεεί: εγποόο 2. Ρετιε ὶιιειιε (5, 87] 65. (5, 1ο.1] 611
Αλέξανδρος (3) Κολωνείας τῆς δευτέρας Κοπιπαδοκιῖιν έπαρχίας 5. 52. 73; της Κολωνέων πόλεως 5, ερ;

Ἄ- Κολωνίας Ινεὶε εειεντὶει ἔ Ε5.-10152 ειὶεεε 5111080 ενεειεὶεειιε ίε- 521 42- ίε. 111 -13. ί5.811ε7-
Ε5. 1243 56- Ε5. 11 -11

Ἄλοιος Συκομα3όνος: εε (5, 3ο] 16
14 ειιιιιιιιίιι-ε Νίεοροὶιῖιιιιιιιε εἐιιὶισιίε Μγεἐιιε ενειιιιιιιιε (Ἄμαντίου τῆς Νικοπολιτῶν 11.71, 9]: εε (5, 25] 21.

ει.όεί:ε.έ Ρεέτίοτοὶιοε Εοιιεὶαιιὶίοοροὶί ίπ εοεὶεείιι εὶ. 15.111. Ιι1Ι.ιι. 518 11.74, 9
ό Ἄμβρίλλιος τῆς Γοηαίων: ἔ (5, 3ο] 29

Αμμὼνιος τῆς Ἄβυδηνιῖόν: ἔἔ (5, 25] 17. 21151111 Ριιὶιὶιιτοὶιειο Ωοιιεὶιιιιὲίιιοροὶί ίπ εεεὶοείιι ιὶ. 15.111. Ιιιὶ.
ιι- 518 Ρ- 7-1. ν

Αναστόισιος (1) Γαβῶν: § (5,133] 6
Αναστασιος(2) Ἑλευθεροπόλεως: ἦ (5,133] 1-1
Αναστασιος (3) της κατα ὶὶωταβην τὴν ησον έκκληοίας τῆς τρίτης Παλαὶσΐὶυὥν έπαΡΧὶα§ ὶ5. (33: νἠσςιν

'ὶωταβης 5, κο. 131; Ἄ. '|. Ιοοίε ι:ει;ε1ίε]: ἔ (5, 69] 9. (5, 151] 58- [5. 40] 44- [5. 133] 22- νίὶοιίὶ Βννοέὶῦ
11 Ρειτο εῖοκττει (5, 52] 22. (5, 73] 23. (5, 87. 1ο-1] 16; ιι Ριιιτο Ιιιειιιι (5, 1] 11

Ἄναστασιος (4) τῆς Νικαέων μητροπόλεως τῆς Βιθυνὅιν έπαρχίνις ίό- Τῆς -· ί±1ιΤ90ν°ὁλ€ως 5. 25] ἕἕ [5. 25.
οί. Ρ. 67, ιι] 1ι; Ροει: Ιεοείοιτοπι 3εε.1ο1·ι11ι·ι (5, 131.110] 13

'Ανδρέου (1) 'Αμυ3όνος: ιιιὶεεέ εγτιοιὶο 2 Ριιτιε Ιι-ιονιι [5. 52] 49- ί5- 73] 502 8 Ριιϊὶν ιὶνλέὶῖέὶ ί5. 87- 184] 24
Ανδρέας (2) της Πανιτὁῖιν ἡτοι Θεοδοσιουπολιτὥν έκκλησίας [ἐκκλὴσὶας οιτι. 5, 131; Ἄ. τοῦ Πανίου 5, -ι.. 52.

11- 81- ιν-ι]± α ιε. 1111 51- Ες. 10111- ειίεεὶ ενιιννν ιι νεος ςὶεενε 8.321 21- Ε1. 131 21- Ε1. 81-
101- -ιὶ ιο

'Ανδρέας (3) τῆς Πελτηνῶν πόλεως [5, 131. ..1ο; Πελτδὀνὶοοίε οεί;ο1ιίι-ι]: εε [5, 131] 39. (5, ιιο] 61. ιιὶιεεί: εγποιὶο
ει. Ρονέο αοειττε. [5, 52] 27. [5, 73] 29. [5, 87. 1ο.ι] 22; ει Ριιτέο Ιειοιιιι. [5, 11] 47

Ανδρέας (11) της Σιδονίων πόλεως: ἔ (5, 31] 2
Ανδρέας (5) τῆς Τιανῶν της 'Ονωρεαπῖιν έπαρχίας: § ι[5, 25] 13

Λεια οοιιείὶἱοτιιιιι οεοιιτοεπίεοπινπ. Τοτό. ΙΗ 30
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Ἄνθιμος: 9 119111 Τραπεἔοὐντων προχειρισθεὶς ὲ·π1σκ9·πο3 Ρ. 131, 36. 132, 24. 134, 19. 132, 24. ἐκ πολλοῦ
Τὴν ἰδίαν ἐκκλησἰαυ καταλιπὼν Ρ. 131, 37. 134, 22. 133, 29. 139, 21. 149, 19. 23. 147, 21. πεπλασμἐνον
βίον ὲγκροττείας ὰναλαβὼν Ρ. 131. 37. 134, 23. 139, 23. 147, 29. πρὶν ῆ ὲπιλὰβηται ·τῆς ἑπτσκοττῆε 1119
βασιλίῦοηπὀλεωερ. 166, 39. 167, 28.168, 3. 19. 173. 22. ἐν·1έ-“οι μ1·1ὰ·ι·ωι ἐν ‹ἶ1111ὰλαικ9·:ἑμενενΡ. 139, 24.
174. 39. 176. 4; ἐν αὐτοῖς ·τ9ῖ3 Ὁρμἰσδον 169, 4. 173, 21. ἐν ··τΞ-'11 προαστεἰωι 9ὐ·ι·9ῦ ··ι·Ξ-31 περὶ τὸν ὰηἔιον
Λοτνρἐιπιον Ρ. 139, 26. 169, 4. 166, 26. 167, 21. 168, 29. ·πρ9ἀ9·1ειου αὐτὸν ἔχειν πλησίον ·τ9υ προφη-
·τ2ἱον τοϋ 'Ησαἱου 9.166, 29. 167, 26. 31. 168, 19. 29212111 Ο911ετ9.11τὶ1ιοΡοΙἰ19112τιι 11291921. 9911112 92.-
τιοιιεε Ρ. 129, 6. 132, 1.16. 134, 26. 133,11. 149, 9. 22. 147. 22. 132, 24. 179, 17. 187, 14; 2ι1ε·-1199121111
Ροττιιε 1-Ιἰ21·9ε91ἱ11191·ι.ιτ11 Ρ. 133, 4 21; 221211 Ρ21.1·ἱ2191ιει9 Ρ. 133, 26. 9911192191 29 91111112 1291911119 91122
Α39312192 ρ9211119εε91 9. 179, 12. 1111 Α32Ρε1:9 111 99ι1111·191ιἰο1121τι 11911 1991111191 Ρ. 129, 6. 132, 16. 133, 19.
179, 17. 1129119 1111 ρ9211112111:1211ι 911 Α3·11Ρ21;9 ‹12Ρ91ιἰ1:υ.1 Ρ. 132. 37- Ι35- 33- 138- Η- 152- 30- 179- 31-
189, 29. ἀφανῆἑ9‹ν1ὸνκα·ι·ἐ9·ι·ῆσεν Ρ. 132,37.133, 32. 166, 28. ὰῳ' 911 ἀπῆλθε τῆς ὁιγἰας Μαρίας 168, 14.
172, 42. 139, 27. 166, 34. 11112112 9112211191 3, 80-Β3. 96-192. 111-117. 9911τ19111η1ι1:111· 3, 124. 126
127. 11.38, 26 89. 919 ἱ1°πΡ21·9.1:912 Ρ. 129, 629. οἱ. ]ί;71·ίὶ1οε 9. .5Ἱ:3·11197›ο1ἱ5 [ΤΜ12 11. 11111213. 4.9, 2]
Ρ- 393- 39?

“Αν·τί1ι·9ι·τρ93: ἔ Ε3, 23] 38
'Αντώνιος τῆς Ἄσκὰλωνος: ἔἔ- [3, 39] 13. οἱ. .1ἰ3·1·ἰΙΖοε υ. 5!-3-1!-οροἰἐε Ρ. 127. 12. 163, 3. 12. 176, 26
Ἄπολλὼντοη ·τῆς Δι99·π9λι·τ‹.“ὀν: Ε [3, 39] 34
Ἄρἀξιος Γαΰὰρων: ὲι [3,133] 27
'Αρμονἰον Καλλ1°π°ὁλεω3: 211921 23919119 11119112 11121111 [3, 32. 73] 33; 2. 1321119 ε19κ1;1°2ι [3. 87. ΙΟ-1-1 29
Ἄρχἐλαοη Τῆς Κωρνκεωτὥν Ήὀλεωη [3, 4.9. 131; 2212112 199111 'Α. ΚΕ-3ρὐκ9ν]: ἔἔ [3. 69] 6. [5. Ι31.-49] 38.

1111221 εγ1ι9119 11 1121112 11211119. [3, 32] 17. [3, 73] 18. 13, 87. 194] 11. 0. 1221119 11121111. [3. 4] 39
'Αστέριος (1) ·τῆς κα-τὰ 'Ἄμασ·τριν ἐκκλ·ησ1α9 [5.4ο- ΙΞΙ; Ἄ. 'Α1-1-ἀϋ°ΤΡΕω€ Ιϋϋὶε 001-121181-ἔ> 15- 1311 47- 15- 4ο]

33. 1111221: 23119119 9. 112112 129112 [3, 32] 43. [3, 73] 4.4; τι 4221112 11911112. [3. 87. Ι0-1] 18 |
Λ 11221112 (2) εψἰεσορτιε σσσἰεεἱαε 52ἱ21··πἰ!α·παε [3, 49. 131; 'Α. Τῆς Σαλερνῃὥν 5. -3; )Α- Σα-λἕρνων 10015- 06

·|;21·ἰ2]ἔ 15- 1311 8- 15- 40] 4. 911921 37119119 ειρ2.1·12 ι19κ1;11ι [3, 32. 73. 87. 194. 4] 4. 91. 2. 'Αγ‹1·πῆ·τὀ3.
Αὐἔἑυ'ΠΦ9 (1) Ύῆε ἔεβασ·τιανὥυ ΕΣεβασ·1ῆνὥν 3, 131] μη·ι·ρ91τὁλεω3 -τῆς ·11ρὥ°ΤΠΕ ”ΑΡ|-Ιενἰων ὲ1'1αΡΧ1ϋ9 ίμΐΰρο;

πόῆεωε-1πσρχ19ε 9111. 5. 131]: Ξ- 9951 1222102091 32-.τοτ-1-11 13, 131] 14. Ε3. 49] 13
Αυηεντἱον (2) ·τῆς Σηλνβρηνῶν μητροπὸλεως [3, 32; ·τῆς μτπροττὀλεως Σηλυβρἰας Ισ-212 92τ215ε.]: 99221

23119119 2. 122119 11214119. [3, 32. 73] 19; 2 92112 122112 Ε3, 87. 194] 39
Βἀκχος τῆς 'Αν·τι9χἐων μητροπὀλεως τῆς Πισιδὥν ὲπαρχίας [3, 49. 193. 112. 131; Β. ®Αν1·19χε1ας ·ι·. μ. Τ1ι9·1-

δ1ας 19912 9219-1·1ε]: ἔ1 [3, 131] 17. [3, 49] 18. 211221: 23111999 2 92112 12911:-1 [3. 32] 33. [3. 73] 33. [3, 87.
194] 49. [3,4] 32. ‹192τἰ119.1:ι11· 211 ‹1ι1:191-2119111111 Α1ι11ι11111ι111 3, 193. εῖπε 3,112 -_

Βὰραχος ·1ῆ3 Βοτκἀιἔν [Βακὰθων 1ί3·:·1Ι!ο.-1 11. 5123-11975911: Ρ. 177, 21 91. Γρηγὸριοη (1)]: εε [3, 133] 39
Βαρὼχιος Δώρων: εε [3, 39] 33
Βε1σ1λε193 Σνκσμοηόνοη: ἔ [3, 133] 34
Βασιλἰσκοη ·τῆ3 Κν3ικηνὥν μητροπὀλεως: Ξ [3, 23] 3, 91. Ρ. 67, 3. 89, 34
Βὰσση-; Καππωλιὰδος: ει [3. 39] 17
Βιγἱλιος: τὸν πὰπαυ ·1ῆ3 ·πρεσβν1ἐρ9ι3 'Ρώμη-3 καὶ πηπριὰρχην Β. Ρ. 299, 29
Βοσπὀριος ·1ῆς Νεοκαισαρἑων μητροπὀλεως ἐπαρχἰας 1”1όν·ι·ον Πολεμωνιακοϋ [3, 80: ὲιΤαρΧ1ϋ§ _ Πολεμωνια·

κοϋ οπι. 3, 4.9. 131.11. 134, 1; Νεοκαισαρεἰας ·τῆ3 μ.Τ1.1”1.Ιοι:ἰ2 92τ9τὶε]: ἕιἔ [3, 131] 29. Ε3, 49] 21. 211221:
23119119 2. 312112 122119. [3, 32] 33. [3, 73] 37. [3, 87. 194] 42. [3,4] 34. τ12ε1;ἱ112.1ι11 291 ε1ιπ191211ἀ1ι111
Λ11Η1ἱ111ιι111 3, 72. εἶπεν 5. 80

Γοργὀνιος ουραδιασ [99ττιιΡτι1111, 99111921 Ο1ν9ἀυδου]: εἔ [3, 23] 39
Γρηγόριος (1) Βοτκόιθας: ἔε [3, 39] 32
Γρηγόριος (21 Ἐλενθεροπὀλεωη: ἔἕ [3.39] 11
Γρηγέ-9193 (3) *1εριχ9ὐυ·των: [3, 133] 13 ._
Δαονἱθοη του Εε-111. 3, 32. 73] Κ1ρκινσ19ν [Κιρκενσἰον 3. 4; Κιρκησίου 3, 32]τ 55 Σνριῃἰ 15- 691 7- 361381-

εγποωο 9. 13211122 ‹121:11·ει [3, 32] 18. [3, 73] 19. [3. 87- ΙΟ-11 12- 15- 4-1 Ϊ5
Δημῆτριος Χαραχμὼβων: Ε [3, 133] 18
Διονύσιος 11) 'Αμ9θ9ύν·των: Ξ 13, 133] 46
Διονύσιος 12) Ἄσκὰλωνος: ἔ [3,133] 31
Δ1ονὐσ:ο3 (3) ·1ῆς Εὐκαρ·πἐων πύἶ'-Εω§ι ἔ 130811 Ιεοηοῃθῃι ἕηετοωω 15- 1311 68· 15- 401 84 _
Δομῃ-43339-733 334,3-75 -τῶν Ζ-ΙΚΧ334, 75, 43, 333 ; -τοϋ Ζ-ῃκχὥν ἔθν9υ3'3, 32; Δ. Ζ1κχίας 19212 ο2τ91·1ε]: 22 [3, 131]

34. [3, 49] 36. 1111921: 23919119 2122119 ‹12κ£1ει [3. 52] Ι5- 15- 731 163 Θ- ΡΗ-11011161-13 15- 871 53- 15- 1-Ο-11 52-
15- 41 42

Δὸμ--ος Ε--3; 2119. 3. 49. 131] Μαηιμια-ονπὁλεω-; 1-ιε ῦεν1ἐρ<×ε Πσλαιῇτνὥν ἐ11αρχ1αε 15. 86- 27: ἐπαρχἰαε
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0111. οο1:ο1°ὶ5}οοἰ5 ο111111]21.1ε; Δ. Μ. ·1·ἢ5 ἱἰε1.1·1ἑρο1ς]]. 5, 4.. 52. 75. 87. 1ο.1;Δ. τῆς Μ. ]]11λα1σ°1ἱυης δεν1ἑρτ1ς.
5, 151; Δ. Μαξιμιανουπὁλεως 5, 69. 133; Δ. ·τῆς Μαξιμιανουπολιτὥν πόλεως 5. .1ο]: ἦ [5, 69] 1ο.
[ὅ› ΣΞΙ] 58- 15. 40] 45- Ε5- 1:33] 36- αὀθετ ε1'ΠοΕι0 Η ΡΜἘΒ Ειοἢϊἔ· Ε5- 52] 21· 15- 73] 22- [5- 87- 104] 15·
(5, 4,] 18. ςΙο51;ἱ1·ιε1.1;ι11 5.11 11ι1:ιο1ο111.Ι11111 Λ111:1ιἰ1111.1111 5, 86. εῖπε 5, 97

Δωρὁθεος τῆς Κὡων νὴσου: ἔἑ 15,25] 16
'Ελλὰδως ἐ. Τἦς καΤὰ Π-ανέμου Φεῖχος ἐκκλησἰος: -11051: 1οο1;1ο11ετ11 ἔο51;ο1υ.111 ἔἔ (5, 40] 7.1
Ἑλπτδἱου Ἄγκὐρας ·ι·ης μηποοπὁλεως Γαλοπἱας πρὀπης: υὶοο 121115 Γαιανὁς (οἱ. 111 511.] αιὶοετ εγιποεὶο

15. 50- 751 00- 15. 871 75- 15.1041 74- 15. 41 00
®Επ1κ·τη ·τος Κλαυδιουπὁλεως της μη-1·ρο·πὁλεως Ὁυωριὰῦος Εὲπἰσκοπος τῆς Ξκατὰ Κλοενδποὑπολιν 1ὴν

;.1ηΤρὀπολ1υ ἑκκλησἰοις 5, .1ο]: ἦ [5, 110] 25. 11111251 55010110 41. 115.112 Ιαοοει [5', 52] 58. [5, 75] 4ο. 15, 87.
1011-3015- [ὅ› 4] 37

'Επιτὐγχανος Γἑομης ἑπαρχίοις 'Ελλησπὀντον [ὲπἱοκοπος ·1··ῆς κατά Γἐρμηυ ἐκκλησἱας 5,411. 151]: ἦ 15,
151. 4.0] 52. 2111551: 55110110 τι 118.110 τ1ο3:ί;18. [5. 52] 24. [5. 73] 2Ξ [5, 87. 10.1.. 41.] 20

Ζῖ4®›ἐ7:}ια1ιἐ11..1 (1) σῇἑεεοβττε οαοἕεεἱασ Εοἕαοιιω [Εο1α1ω115Ξ5 5, 151]: 55 [5, 151] 7. [5, .1ο] 5. 2161351; (Έ. 'Εκλά-
νων] εγηοὀο ει. Ροττο εΙο:ς1:15 (5, 55. 75. 87. 1ο.1. 1,] 5. οἱ. 5. Ἄγαπτητὁς.

Ἐπιῳὰνιος (τι) Ἡροικλεἱας τῆς ἐπαρχίας Ὁνωριὰδος 15, 87. 1ο.1; Ή. ·της Ὁυωρεοπῶυ ἐπαρχἰας 5, 52. 75;
'Ηρακλεἰας 5, 4ο; 1ης κοςτὰ Ήρὰκλεισυ ἐκκλησίας 5, 131]: ἔ 15, 151] 1.1. (5, 1ο] 48. ειεὶοετ εςοοὸο ει.
Ρηἄἶἔθ Μοηθ· [5› 52] 41-0· 154 73] κμ- [5› 87] 55- 15- 1041] 541-

Ἑπιῳὰυως (5) Κωνσταντινουπὸλεως: 'Ε. ·1·ο1.ι ὰρχιεπισκὁπον ·τ·ῆς βασιλἱδος πόλεως ·1ον βἰον ·τελἑσοτυ·τος
Ρ. 15.1, 18. 1.10, 4. οΡἰε;1:ιι1ει.111 ε1ΩοοΡἰ1: 411: Ι·1ο1111ἰ±π.|τ1. ῃοηπ 5, 21

Ἐπιοὀ: υ1ος (4) ἐ. ·1·ῆς Τῖνταναίων ξπεπρανἐων οοτ1‹1.] πολεως Τῆς Ἄστανὥν ἑ11αρχἰας [·1ἢς ἐυ Πιτἀνηε ὲκκλη-
σἰας 5, .1ο]: ἐἔ 110111: Ιοοἰἰοιιοτπ ἕ;ο51;ο1·ι1111 [5, 131] 71. (5, .4,ο] 85

'Επιῳὰνιος (5] 'Ραφίας (Ψαφεἱας 5,155]: ἶἐ [5, 5ο] 22. 15.155] 7
'Επιῳὰνιος (ῦ] Τῆς Τυρίωυ μητροπὁλεως [ἀρχιεπίσκοπος 1-:οεὶ11η1ροπολί·1ηςρ.8η, 5. 17. 25. Ἐ. πατριάρχου

111 11οο1ε1.11111.1.ἱο11ἰῖ:1ι15 17.85, 18. 86, 1. 24. 87, 7. Βη, .;]: 55 (5, 51] 1. :ιΠοτ]11ἰ1.ιι1° ]1ο]:ι1111ι11 111οοοΙο5ἱο.
Ρ. 87, 2ο. 26. 88, 1.4, [ο1. Ρ. 89, 8. 16. 25]. 89, 57. ηο, 22. εῖπευ ρ. ηο, 15. οΡΞ±1111Ιε1 1111 Ξοὶιειτιηοοπ Οοο-
±;1;1ιι11;ἰ11οΡοΙἰ1;ει11·1ι111 5, 51. οΡ151:1ιΙ:1111 :1οοο1111. 2. ΤΙ1οοΡΙ1ἰΙο 1·Ιο111οΙο5.ο οἱ; τι. Ἑοἱιειπιτιο ίΖο11ε.|211ι1;ἰῃοΡοΙ11;1111ο
οτ ει εγτιοεἰο ορὶεοοῃοπιπτ Οο11ε1511ϋ1ιοΡοΙ1 οο11111·1οι·ε1 1·1ὲ111111 Ρ. 8 5, 6 εη. ἐμαρπὕρησεν 11. 86, 11 ; ±4ο1Ι1οο1; 11
δοιιοτο οΡἰ5οοΙ1111.1.ι 1111151 1112111115 4:51., οἱ. 8211. οι). εο1. οὐ. 131·οοἰς5 1, 51 Ρ. 1ο8. ιοη

Εὐγένιος ἐ. τῆς κατὰ Τἱον ὲκκληοἰας 15, 411. 151; Εὐ. Τἰον Ιοοἰε ι:ο1ε11ε]: εἔ 15, 151] 12. (5, .1ο] 51. 1ι‹1οε1;
4110000 0 100110 10000 15. 541 44- 15. 751 45- 15. 871 50- 15. 4041 50

Εὐσεβίου (1) Καρὰυων ἐπαρχἰος Περσαρμευίας: 118551 εςῃοὀο ει Ρπιτο ιὶοκτττι (5, 11] 22
Εὐσὲβιος (2) ἐ. ·1ῆς κατὰ Εζὐ-Ξικον ·τὴν μη-τρὀπολτυ ὲκκλησἰας -τῆς '|Ξ\ληο011°ον1ίωνἑπαρχίο1ς [5. 40. 151 11111

11811511. :1ο.1εο ‹:ο1Ιοοε1τ41. 511111; Εὐ. ·τῆς 11. Κυἕἰκου Ιοοὶς οο1;ο1·111]: 55 (5, 151] 4. (5, .4,ο] 11. ειε1οε1; ε5=1·1οιΙο
2. Ρ:4.1·1;ο Ιειουε [5, 87. 1ο.].] 56. [5, 4] 29

ἱἱὐσἐβεος (5) Λαρίσσης: ει [5. 55] Ρ. η2,5ο. ο1.Ρ.218,2ῦ
Εὐσὲβεος (.4,] ΠσλαιΞ1ςπολεως:§ (5, 151] 55. 15, 41ο] 5.1. 11111451: εγ1·1οε1ο ε1.ῃ.111;ο 14811111 (5, 87] 62. (5, 1ο.1] 61
Εὐσ·1ἀ81ος (1) Ἄνθηδὁυος: ἔ 15.511] 7
Εὐσ-ἴὰθωη (2) -1·ηςΤ1βερ1οι1·ῃ·ολι·π°8ν-πὁλεωε (5, .1ο. 151; Ευ. Τ1βεριο11πὁλεως1οοὶε ‹:ο1;οι·1ε]: ἔἔ 15, 151. .4,ο].15.

46051 5111000 15. 871 00- 151041 55- 15. 41 50
Εὐστἀθως (5) ·1ἦς Τλωἑων πόλεως: ἦ 51051: Ι‹:ο1;ἰο11ο111 ἔοε1;ο1ι1111 [5, 151] 75. [5, 1111] 72
Εὐσ·1ἀθ1ος (11) ·τῆς Φιλαδελῳὲωυ (Ρ. 74„ 11; ·1-ῆς Φιλοιΰελῳἑων μη·1·οοπὸλε0›ς 5. 25] Τἦι Α1-18000 ἔπ0°ρχἴ0051

[5, 25] 18. ε1εΙε11;ε1.1; ρ:ι.1;1·1ο.1οΙ15.ο (ῖο1ι51ειι11;ἰ11οροΙἑ 111 οοοἱοεἰει 11. 15. 111, 1111. 11. 518 Ρ. 7.1, 11
'Εφραψἱου πατοιἀοχου τῆς ἐν Θεουπὁλει ἐκκλησἰας: 11101-1 21115 εΡο‹:11εἰ5.1ἰἰ Μἀγνος οἱ; 'Ἡρὰκλειος [οί. 111 11. ν.]

ἔ 15. 451-1 74- 75- 15. 401 88- 89 01 0051110010000 15. 541 50- 59- 15. 751 58- 511- 15. 871 71- 70- 15. 1041
70- 74- 15. 41 50-57

Ζαχαρίας (1) ··ι·ῆς Λιβεσἰωυ: ἔἔ Ε5, 155] 57
Ζαχαρίας (2) ·1ῆς Μνινληναἱων μηηοοπὁλεως (1. 1.1. Μντνλἠνης 5. 75. 87. 10.1]: ειὀοεϋ 5γ1ιοι1ο ει. 1141118 ‹1οκ11·4ι

15, 52. 75] 8; 41 11111114 111ο11ε1 (5, 87. 18.1] 117. αο51;ἰι·1ο.1.ιι1· 4111 ε]11ε1ο1·ο11εΙ11ι·11 Α1ι1:Ι111·ι1ιι1ι1 5, 72. εῖπεν 5, 82.
οί. Ξἔφαἐἔίοε 11. 5}η1Η1ο]ὺοΞ4Ξ5 [Τωω 41. ΰ'”41#σ1°5. 49, 2] Ρ. 5671

Ζαχαρίας (5) Τῆς Πελλαἱων: ἦ (5, 155] 2ο. οἱ. Ιἰῃυἐἱἔυε υ. 5.Ε71Ι1σροΞἐε Ρ. 176, 26
Ζηνὀβιος (1) 'Ελοὐσης: ἕἑ [5,153] 25
Ζηνὀβως (2) '|οη.ινίοις: ἑἔ [5,3ο] 6
Ζηυὁβιος (5) Νικοπὸλεως: ἔ 15, 135] 26
Ζωίλος ®Ρεεφὸ‹νης: Ξ [5. 55] ρ. 92, 22
Ζὼσιμος ·τῆς 'Αιπανδρἑων πόλεως τῆς 'Ασιαυὥν ὲπαρχὶας: ἑἔ 9051 Ιοοτἐοῃοπι 8οε1οτ111·1·1 15, 151] 66.

Ε51410] 7?
50*
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”ΗδισΤ1.1ς ἑ. Τῆς καΤὰ Κἱου Τὴν μ-ηΤρὀποἈιν ἐκκλησἰας. [Τῆς μηΤρ111τὀλεως Κἰου 5- 4- 87- 10-1]τ εε (5, 1131] 27.
[5.40] 29. 21813111: 1-1511111811 ει Ρειτἑε-1 Ιειειιει [5, 87. 1ο4] 48. [5,4.] 38

Ἡλἰας (1] 'Αδριανὥν Τῆς Βιθυνὥν ὲπαρχἰας [Τῆς-- ἐπαρχίας 11111. 5, 87. 111-1]2 1111051 1›9Π080 Θ- Ρε-11:11 Ισ-111111.
15.521 51- 15-131 51; 11 1111115 11011111-1 Ε5- 87- 10-11 26

'Ηλίας (1) Ἄρεοπὁλεως: Ρ1:-11 00 εε Θεὀκ°1°ισΤ11ς [5,133] 16
"Ηλίαυ (3) Τὸν Βστρυηνὸν: Ἡ. Τὸν 8. ὰναθεμὰΤισου Ρ. 813, 3. Τὸν ἀρΤ11κὁ·πον ὰν11θεμἀΤ111ου. ἐπἱσκοπου ὰνΤἱ

αὐτοῦ ἐ1‹εῖ·1Τἐμ1μ11ν Ρ. 86, 17. κἀθελε Τὸν Βτπρνηνὸν ὡς Μανιχαῖον Ρ- 86. 24
Ήλίας (4] Τῆς Ζην111Τ11λιΤδ1υ [111ει1ὶ11ι Ζηνωνοπολ1Τ6'1ν; Τῆς 'Ραχληνὥν Ρ. 85. 35]: ἦ [5. 35] 5- 1-1111111111

ει111]10ι1ο111 εοοὶεεἱειε Έγτἰ Ρ. 85, 3 5. εΪ1Τεν 11.89, 22
Ἡλίαε (11 '!ὀ111111ε= 8 11- 1111 11- 15-1111 8
θ1·|λἰας (6) ὁ Καισαρεἰας: ἔ [5,133] 2
Θαλὰσσεος (1] Τῆς Βηριπίωυ ιιηΤρο·πὸλεως [πόλεως 5, 69; Τῆς 11·ηΤρο·πὁλεως ΒηρυΤοῦ 5, 4. 51. 73. 85. 1114;

Βηριπου 5, η7]: Ώ (5, 69] 1. (5, 131] 311. [5, 4.11] 33. ειόοετ εγ1ι1111ο ει Ραττο 1111111111- [5- 52] Π¬ 1.5- 731 12-
[5, 87. 104] 7. [5,4] 11. ὀεετἱπειαευτ 8.11 1]1.1ει1ι1ο111Ιυ11ι Α1ι1Ιιἰ11°11111ι 5, 86- εἶπε 5. 97

Θαλἀσσιος (π] Δορνλαἰου: Ξ (5, 25] 15
Θαλὰσσιος (3) Τῆς Νικομηδἑων μηΤρο1Τὁλεως Τῆς Βτθννὥν ἐπ11ρχἱαΞ [Τηὲ Ι-1ΠΤΡῦ'11ὁλΕωΞ Ν18Ο1-11'|ΒΕἰαΞ 5- 4- 87-

10-11: 8 11-13111 Ε5.-101 1=- 311111 1711111111 1.Ρ11-1-1 11.-1-.ει 15-81- 101111- 1514130 __
Θεαγἑυης Τῆς Συναδἐωυ (1ηΤρο1Τὁλεως (5, 411. 1113. 131; Ιοοἰε 1111111115 Τῆς μητροπὀλεως Συνὰ81›1ν]: εε (5, 131]

16. Ε5, 411] 17. 161111 εγτιοιἰο 1. Ρειττε Ιεοιιει (5, 51] 32. (5, 73] 34. (5, 87. 1114.] 39. [5. 4] 31. 1Ι1±ε.1ὲι11ιτιιι·
111! ‹1ι1ε1ο1·ο11ἀ11111 Αι1®1Ι1ἰ1111ι111 5, 1113. εῖπεν 5, 111

Θεοδοσἱου (1]: καΤὰ Τὴν ἐνορἰαυ Τῆς ®ΑυΤαρ11'1ῖἐων Θ. ἑπεσι‹οΤι·ἠσ11υΤος Τὴν εἰρημἑνην πὁλιυ Ρ- 82. 5
Θεοδόσιος (2) Τῆς ΚαΤ11Τωλι11ἰωι=: [5, 133] 45
Θεοδόσιος (3) Τῆς Σ11νθοΤτολιΤ1ῖ1ν: -ἔἑ [5, 30] 2. [5,133] 3. οί. .ἴἔ511°1ἰΞΞο.ς 11. 5&5›Εἱ1115ῦοΞ·Ξε Εΐατέε 11. Π11Ξ1ε1·.ς.

49, 2] 51.162, 27. 180, 3.5.13. 181,14.
ΘεὁδοΤ11ς (1] Τῆς Γαγγρηνὥν 11ηΤρο·ιΤὁλεως: § [5, 26] 6. 1ι1Ιε11;1ι1 Ρει11Ξειι·1:Ι1ει‹: Ωοηεὲεῃτἰῃοροιἰ ἰῃ ς1η1;Ι11ςὶ8

11. 15.111. Ιυι. 11.518 Ρ. 74, 4
Θεὀδ οΤ11ς (2) Εὐροιἐων Ττὁλεως Τῆς Παλαιᾶς Τῶν 'Ηπεἰρων ἑπαρχίας [5, 411; Εὐρυἶυα Πα-λαῖᾶἰ ¦Η-ιτεἶρου Ισεἰε

ι:ε:1ετἰ5]: ἔ [5, 411] 75. 11111151: 5]ε1111ε|ο ιι Ρειττο Ιειοιιει [5, 52] 48. [5, 73] 411. [5, 87] 61. [5, 1114.] ῦο
Θεὀδονλος Τῆς '|κον1ἐων μηΤρ11·ιΤὸλεως: δ Ροε1 Ιοοτἰοπιεπτι 5οε1οι·ι11τι (5, 131] 15. [5. 40] 16
Θεο8ὼριΤ11ς Τῆς 'Αλινῦἐωυ Ττὁλεως (5, 4ο. 138; Θ. Ἄλἰνδων Ιοοἰε ο11τ1111ε]: Ξ [5, 131] 56- [5- 40] 78. 111111:

8511111110 ει Ρειτὲο 11031118. [5, 52] 29. Ε5, 73] 31. [5, 87. 1114.] 28
Θεόδωρος (1] ὲ. Τῆς καΤὰ 'ΑΒριανοὐ·ιΤολιν ἑκκλησἰας Τῆς Ὁνωρε1ιΤ1ῖ1ν ἑτταρχἱας: ἔἑ [5, 25] 14. οἱ. Ρ. 67, 4.
Θεόδωρος (2) Τῆς 8αλανεωΤἑῖ1ν: Ε [5,11] 3
θεόδωρος (3] Γαδἀρωντ ἔἔ [5,133] 42 111 Ρ111 Ραττὶποπὶο ὶΙ.111Ι.41
Θεὐὕωρῦα 141885 Γορῦηνῶν Ττὸλεως (Θ. ΓὸρΒον 5, 4. 1114; Θ. Γορδἰου 5, 87]: ἔ (5, 131]. 53. (5, 4ο] 56.

1111111 ±1γ11111Ιο ει 511.111 Ι:-1.ο11ε1. (5, 87] 63. (5, 1114] 62; 11. Ρειττε 1111111111 (5, 4] 1.1
Θεόδωρος (5) ἱ”11ρΤὑυης, ῆ μηΤρὁ·ιΤολἰς ἑσΤι Τῆς ΚρηΤὥυ ἐπαρχἰας: ἕἑ Ροετ Ιοοτἰοηοιπ ςςοετοτιιιπ (5, 4.11] 51
Θεόδωρος (6] Τῆς '|Τι·πηνὀ”1ν: ἔ [5,133] 44.
ΘΘὀΒωΡΦΞ (7) Τῆς κσ11·11Τ1ἶ1ν πόλεως: ἦ Ροεἰ; Ι1:ο1ἱοτι1111°± Βεεὶοτυπι [5, 411] 73
Θεὁδωρος (8) Τῆς Μηρινὥν [Μιρηυὥν 5, 131] Ττὁλεως (5, 411, 131: Θ. Μηρου Ιοοἰε 1:1111ι1ὶε]: ἐἔ [5, 131] 59.

5, 411] 61. ειαοςὶ 5511111110 ει Ρειτἰιι: 1111111111. [5, 52] 28. (5, 73] 311. [5, 87. 1114] 23; ει Ρε-ιττε Ιεοιιει [5, 4] 48
Θῦὁδωτ-105 (91 Παρἱωυ Σιφνἰων καὶ 'Αμουλγι¬.·6“1ν πόλεων: ἦ Ροετ Ιεο1:ἰ111·11ι1Τι Εςοετοτυπι [5, 40] 93
Θεόδωρος (111) ἰἶεΤρὁΐ1ν: ἦ (5, 133] 25. ετ;1ἰΡε.ὶ1; 11113111 5. ΤΙ·1οο11οεἰἰ, οἱ. Πεοοεεη 1Π111·}1. ΤΙ1.·1οασε1σε (1880)

Ρ. 11111 84-1.
Θεόδωρος (11) Τῆς ΐῖορφυρεὥνος [Τῆς ῃορφι-1ρεων1°τἕ1”1ν Ρ. 8ς1, 15]: ζἶι Ε5, 51] 4. ειε;ο1ι1111ὶ]; ειιΤ11111111ιιΤ1 1ιο‹:Ιοεἰ111

Τγτὶ Ρ. 85, 55. εῖπε Ρ. 89, 15
Θεόφιλος 'Ηρακλεἱας Εὐρὼπης [Τῆς '|··|ρ11κλεωΤτῖ1ν Ρ. 7-1, 4]: ἔἑ [5, 25] 1 111. Ρ. 67, 3. 811, 33. 165111 111.111-

ει1·ο11ο.‹ι Οο11ετει111ἰι·1οΡ1111 111 1‹:οΙ‹1εὶει 1Ι. 15. 111. Ιι1Ι. ει. 518 Ρ. 74, 3. 111111 ‹:ΡΞ±:1ι1Ιει. 1111 1ΞΡἰΡ111111ὶι111·ι Ιεηἱτιιτ
Τγτἑ 111 οοοὶεεεἰει Ρ. 85, 5

Ἱλαριανὸς Τῆς ιῖεργαἱων μ·ηΤρ11·ιΤὀλεως (5, 411. 131; Τῆς μ·ηΤρ11·πὁλεως Γἰἐργης οοτοτὶε Ιοοὶε]: ἶε 15, 151] 19.
15- 401 20- 311111 11110110 =-1 115115 1311111 Ε5- 5=1 1-1- 1171136- 15- 87- 10-11 41- 15--11 33

ἄχρι Τῆς ΤελευΤῆς 'Ισαακἰου (1) Ρ. 1114, 15. 311. 34. 1:ο5, 5. 1ο. 15. 21. 15. 11Ρ1ε1:οΡὶ ΑΡ:ι111εειε 8γ1·11ι11 ἀπὸ
Δὀμνον Εοί. 1. 11 6 Ρ. 211 ε.Δὸ11ν11ς (2)] ἕως '|. Ρ. 1114, 2. 113. οἱ. Βειιοτ. ερ. εοἰ. 1, 3ο Ρ. 1115 13100115

'ἰσαὰκως (2) Τῆς ἰἶενΤα·πὀλεως Τῆς Ἑλλάδος: 1111111111 Ρει1ι·Ξει.±·‹:Ι1ειο Οο1·1ε1:ειι11ἰι·ιοΡοΙὶ ὶιι οο‹:Ι‹:ε.1ει 11. 15. ιτε. 1111.
ει. 518 Ρ. 74, 8

Ίσἰδωρος Τῆς Ζωορηνὥν: ἔἔ [5, 311] 19
Ἱωὰννης (1) Αὐγσνῇοπὁλεως: ἦ [5, 133] 13
3150611151 (11 Βοσπὁρον Ε-τἢε υ111ρ1>11ὸ71ε1¬>ε Β- 5- 4- 73- 81- 111-11: 8 15- =51 11- 111331 19- 15- 401 30- 11111-1
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55110110 8. Ρειτἑο 11221116. (5, 52. 75] 14. (5, 4] 10; 2115112 Ι2οι11-1 (5, 87] 52. (5, 104] 51. 21151211 Ρ:ι1;ι·ἰ1ι1ο11ει2
()ο1ιε(;2.111ἰ1:ιοΡοΙἰ 111 ει:ι:Ι25ἰ2 11. 15.111. Ιι1Ι.2. 518 Ρ. 74, 5

'Ιωαννης (5) Γαβὰλων: -ἑἔΣνρισ·ι·ἰ (5, 69] 5. εὸεετ εγποὸο 2 122112 ὸεσεω-1 (5, 52] 15. (5, 75] 15. (5, 87. 1114)
9· [5›4-1 ῖὅ

Ἰωαννης (4) ·ι·ῆς Γαργαρἐων ἑπαρχἰας Ἄσἱας: Ε (5, 25] 28
Ἰωάννης (5) Ζωὀρων (δνἀρων 51112 διὰρων οοὀἀ. 5, 155] -τῆς -τρίτης ῃαλαισ-ττνὥν ἔιταρχίας (5, 151; ·1ῆς -τρί-

°1ης Παλαιο-τἰνης 5, 40; Ἰ. Ζωὁρων 10015 οο1ο1·ἱ5]: ἶἔ (5, 69] 11. (5, 151] 59. (5, 4ο] 47. (5, 155] 17.
5111251 5511101210 2 Ρ14111: όοκἱτει (5, 52] 25. (5, 75] 24. (5, 87. 104] 17; Θ. ρ.21·11: 1212112. (5, 4] 40

Ἰωάννης (6) Ἰερ1χοι1ν·1ων: ἔ (5,5ο] 12
Ἰωάννης (7) Ἰεροσολύμων: 2ῃὶε.1υΙ2 ΙοΙ15ιι·ι11ἰε (11) 5.11 Ι. Η. 5, 28. τοεροηευτιπ 1.1-Ι. 5, 5ο
Ἰωὰννης (8) Καισαρείας (τῆς κατὰ Καισἀρεταν ἐκκλησἰας 5, 151; ·1ῆς Καισαρἑων 5, 4ο] της Βιθυνἐὁυ

ἐπαρχίας (Βιθυνίας 5, 4. 87. 1ο4; οπι. 5, 4ο. 151): ἦ (5, 151] 48. (5, 4ο] 66. 261151: εγιποαο 2. 115.112
15-·=ν5 Ε5. 521 45. Ε5. 151 46515. 41 49: 5 ν51°=<= 521555 (5. 87- 1041 55

Ἰωαννης (5) Τῆς Καισαρἐων: 55 (5, 5ο] 1
Ἰωαννης (1ο) ··ι·ης Κλαυδιονπολντὥν Τῆς Ἰσαὐρων χώρας: ἦ (5, 25) 5
'Ιωαννης (11) Ωο11515.111.ἰ11οροΙ15: ·τοἱι ὰρχιεπιοτςὀπον καὶ οἰκονμενικου πατριάρχου '|. ρ. 67, 15. 56. 4ο.

71, 54. 72, 55. τοῦ πατριάρχου 1-ῆς βασιλἱδος πόλεως Ρ. ηο, 8. 11‹;11ο1(ι1ἰ1υ1·1›οΙ›ιιΙιι1η (1. 72, 55. 75, 6. 24.
(5. 74, 14. 75, 11 (οἱ. Ρ. 74, 21]. 57. 76, 6. ςο, 28. τοὺς ἀγῶνας ους ἐν ·1ὥι1τρεσβυ·1ερἰωιῶν κατεβαλὀμην
(1. 75, 7. 75, 14. 2511511112 518 ΙοΙ11ιι11·1οπι Ηἰο1ο5οΙ1111ο1·ιπ1ι 5, 28; 211 Ερὶριιεωὶυιη (6) '1'ς×1·1ι1πι 5, 25. ορὶ-
5ἑι1151111 ποοερἰτ 2. 1011821112 Ηἱ21·οεοΙἰ11101ι1111 5, 50; |ἰΒοΠι1111 1-1 εἰοτἰοἱε 21: 11101111ο11ἰ5 Ατ11;ἰοοΙ121115 5, 24;
1°ο15ι1:ἰο11ο111 ει 5151110610 111 111111: οο11111·1ο1·:211Ε2 5, 25.

'Ιωαννης (12) Μη-τρο·πὀλεως -τῆς Πισιδὥν χὼρα5: ἔ (51 25] 32
Ἰωάννης (15) ἐ. ·ι7ῆς κατὰ Μιδἀειον ἑκκλησίας (Ἰ. ·τοϋ Μτδαεἰον 5, 87. 1ο4]: ἔ [5. ΠΙ] 63- (51 40] 59. 1111251

5γ11οι1ο 2 Ρ2112 122112 (5, 87] 66. (5. 104] 65
Ἰωάννης (14) Μενοἰδος: ἶἔ [5,30] ι4
ηωἀννης (15) Νὲας πόλεως: ἔἔ 151551 55
Ἰωάννης (16) °Ολὑμ·η·ου Τῆς Λνκἰων ὲπαρχἰας: ἦ (5, 25] 41
'Ιωαννης (17) ὲ. ·1ῆς κα-τα Ποδἀλειαν την πόλιν ἐκκλησἰας: ἔἕ Ροεὲ Ιοοτἱοηοπι ἔεετοτυω (5, 4ο] 58
'Ιωαννης (18) -τῆς Πτολεμαἰων [Τῆς 1-Γτολεμαἰδος Ρ. 85, 54. 89, 7]: 55 (5, 51] 5. ειεοοιιἀἰἱ: 51η1Β0ι11:111 2112125120

Τγτἰ 12. 85, 54. 89, 7
'Ιωαννης (15) ·1ῆς Σεννἐων (ρ. 74, 8; νμαΐων 5. 251 'πὀλεωΰ Τἦἰ Παμψὐλων χώρας: 5] (5, 25] 5ο. 265121:

ρπττἰατεἱπαο (ῖο1151:8111111οΡοΙἰ 111 20210512. (1. 15. 111. Ιυὶ. 11.. 518 Ρ. 74, 8
Ἰωάννης (22) Τιβεριἀδος: ἶἑ (5. 50] 4- (5. 133] 4
Ἰωάννης (21) Τραιανουπὀλεως (τῆς Τραασνονπῦλιΐὥν 5. Ι31] ἑπαρχἱας (οω. 5,87, 1ο4. 151] Φρυγίας

Πακατιανης (Σαλονταρίας 5, 4]: Ε (5, 151] 54. (5, 4ο] 67. 2111551 5γ11ο11ο 2. (·›11ι·1ο 122112. (5, 52] 47. (5, 75]
48; ει 112112 11221112 (5, 87. 1ο4] 55. (5,4] 24

Ἰωάννης (22) ·τῆς 'Υ8η·τὥν πόλεως: -ἐἔ (5, 25] 56
Ἰωάννης (25) Φαινοὔς: ἦ (5, 155] 52
Ἰωάννης (24) Φαναγορἑως: Ξ (5, 25] 24
Καλλὁας ·τῆς κατὰ Σμὐρναν ἐκκλησἰας (Καλὼα Σμύρνης 5, 87. 1ο4]: ἔἔ (5, 4ο] 57. 1111251: 5γι1ο‹1ο 5 512112

15555 15.871 54- 15.100 55
Καασιαα ής Βελαβντηνῆς: 211251 εγηοἀο 2 712112 ‹1ω11ι·2 (5, 4] 26
Κὀνων (1) Ἄδριανου-πόλεως: ει (5, 25] 55
Κόνων (2) “|11·πων: .ζἕ (5, 5ο] 27
Κὁνων (5) ·τῆς Σιὀητὥν μη·1ροη·ὀλεως: ἦ ροετ Ιοοτἰοηοηι ἔοετοτιιιη (5, 151] 22. (5, 4ο] 24
Κοσμας Ἑπιῳανεἱας: ἔ (5, 55] Ρ. 52, 27; 21. Ρ. 218, 25
Κυριακὁς (1) Βασιλ1νον11ὁλεως: [5. 25] 29
Κνριακὸς (2) Διοκαισαρεἰας: ἔ (5, 155] 29
Κνριακὁς (5) ·1ἦς Θεοὔοστσυπολιτῶν πόλεως (5, 4ο. 151; Θεοδοσιονπὀλεως Ιοοὶε ι:ο1οι·15] ἐπαρχἑας Φρυγἰας

ῖἹο1κα°11ανἦς (5, 4. 87. 1ο4; Τῆς Φρυγὥν Πακατιανῶν ἑπαρχίας 5, 52. 733 οιη. Ιοοἰς ‹:ο121ἰ5]: (5, 151]
55. (5, 4ο] 65. 211251: 5γ1ιο‹1ο 2 ρεττο 122112. (5, 52] 46. (5. 75] 47. (5, 87] 59. (5, 1ο4] 57; 2. 512112 τ1οκ1.1·2
(5. -11 25 _

Κυριακὁς (4) ·τῆς Νεοκαισαρἐων -τῆς Βιθυνων ἐπαρχίας: εε. (5, 25] 22
Κνριακὸς (5) Σελευκοβἠλον: ἔἑ (5,11] 6
Κυριακὁς (6) Σωφανηνῆς ἑπαρχίας Ἄρμενίας ·πρὼ·ι·11Ξ (·τἦ5 Σοφηνῆς ἐπαρχίας 5, 4ο. 151]: Β (5, 151] 67.

(5, 4ο] 82; 1211251: εγτιοιἱο 11 ρειτὲο ὸοκὶτει (5, 4] 25
Κνριακὸς (7) ής Τυανἑων μη1ρο·πὀλεως τῆς δεν-τἐρας Κατι-παδοκὥν ὲπαρχἰας: § (5, 25] 8
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Κυρος Μοιριὰμμης: ξ (5, 55] ρ. 91, 1ο; οί. Ρ. 118,16
Κω νσ·ι·αν·ι·ῖνος ὲ. Τῆς κατὰ Ἡρόικλειαν ·ι·ὴν μτγτρόπολιν ·ι·ῆς Ευρωπαίων επαρχίας ἐκκλησίας [Ἡρακλείας ·ι·ῆς

μιτητιοπόλεως Ευρώπης 5. 51- 73- 87- 104: Ή- 1119 Εὐρωπαίων 1-1· 5- 41: ἕἑ Ε5- 131] 3- [5. 40] Ι0- ειόεεα:
εγτιοὸο 11 11111119 Ιαουο. [5, 51] 31. [5. 73] 33- [5› 87- Η-14] 35- [δι 4] 28

^ἀ30100ε °Α1ὼ·ι0ν± ἐἔ 111311 Η
Λεόντιος (1) ἐ. ·ι·ῆς κατὰ Ἑλενοὐπολιν εκκλησίας [τῆς 'Ελενουπολιπἴιν 5, 4ο; Λ. Ἑλενουπόλεως Ιοοὶε οι11;ει·ὶε]:

ἔ [5, 151] 5ο. [5, 4ο] 6.1. 11111151: εγιιοείο 11 Ι›ο.ι:ί;ο ‹1οΧ1;ι·1ι. [5, 87. 1ο.ς] 5ο; ει11ε1.1·1οΙι1οι.ι1ι [5, 4] 51
Λεόντιος (1) Σω3οόσης ἔἑ 15,59] 18. (5, 155] 12
Ζω ιερἰεεοριιε ι1εσ1ω·ἰιω Νοίοοιαο [5, ιςο. 151; |\εον·ι·ίου Νολόινων 5- 43 Λέοντος Νόλου Ιοοἱε οετει-ἰε]:

5 15151] ιο. [ς,.,ο15, 1‹1εει1ς×ιιοιιο1Ρ1ι1ο 1111111 15. 51- 13- 87- 10410- 15.415
Λογγίυου ®Οροσ·ι·ιἀδος:, ειαοεί: εγιιοὀο 11. ρειττο ε1οκί;ι·1. [5- 87- 104] 31 „¬
Λνκῖνοε 1, -ϊῆε κα-τὰ ῃὰ-,-αρα [Πα-,-ἀραν 5, 131] ὲκκλησίας ·ι·ῆς Λυκίων επαρχίας: εε Ροετ Ιοο1;ὶο1ιει·ι·ι 8εε1ο1·ι,ιι·ι·ι

111311 60- 15--101 10
Μακάριος Ἄρινδἠλων: ζ. [5,155] 55 _·
Μακεδὀνιος (1) της Βροιηηνῶνπὀλεως [Μ- Βρὁ3Ο1# 5. 131 Ι Μ- ΒΡ1ἀνωνΙ0ώ5 ωί;01”ἰ5]=$$ 15- 131160· [5- 40] 76-

811051: 1552110110 ει. Ρστἱο ὁο1:1;1ε. [5. 87] 23- [ὅι Ιωί] 27; 8· ΡΞΠΩ 180113· [ὅι 52] 52
Μακεδὀνιος (1) Ἑλοίηων: ἐἔ (5, 15] 55 Μ
ινιὰμας (1) -της °Αρι‹ι-ιιαν‹1›ν πόλεως επαρχως Φρνγίσε 110ι<<±π0<νιιε= εε 15.151 3-ι
Μάμας (1) ἐ. ·1”ης Μελι·τηνεῖ1ν εκκλησίας: ἔἑ ροεί; Ιοετὶοποττι ;;οετο1·ι1ιπ (5, 151] 18
Μανουἠλιος του Βιτυλίου: ἔἑ (5, 155] 21
Μοιρκελλῖνος Διοκαισαρείοις [νεοκαισαρείασ ‹:ο11‹1.]: Ξ (5, 5ο] 1ο
Μάρκελλος τῆς ®Ανεα·ι·ῶν πόλεως ἐποιρχίας ·ι·ῆς Ἄσίοις: ροεί; Ιοοι;ἰοι1οι11 9εεί;οι·ιιι11 (5, 151] 61. (5, κο] 86
Μ0ι>κι0νὸε (11 Γἀειιε: ἔἑ 11. 1311 14 _
Μαρκιανὸς (1) ἑ. ·ι·ῆς κοπὰ Μαρκιανὴν τἡν πόλιν εκκλησίας: εε [5, 25] 57
Μ00ι0<×νὸε (31 ιης καλκηεωεων μιι·ιροπὀ7ιε0=ε± ἔἑ 15-151 5- 01- ι>- 014- 80-1-ι _
Μὰρκος τῆς μητροπόλεως 'Απαμείοις [τῆς "Απαμἑων πόλεως 5, ωο. 151] ·ι·ῆς Βιθυνὥν ἐ1ι·αρχίαε2 88 [5, 151] 16.

15-101 18. ωεει ενιιοιιο 1 111111 ‹1ο×0·0 15.51- 131 9: 0 111110 10001 15- 87- 1041 49
Μαρτὐριος τῆς Βαρατὲωνπὸλεως τῆς Λυκοιόνωνἐποιρχίοις: ἔιροετ Ιοο1:ίοι1ο111 ,ι;οετοι·ιιι11 (5, 151] 6.1. [5, 11ο] 83
Μα'1'θία§ [Μ0ι1θοιίου 5, 87. 1ο1] ἐ. ·ι·ῆς ἐν Κόμηι ἐκκλησίοις [τῆς Κυμαίων πόλεως 5, 151; Κύμης 5, 87. 1ο4]:

[5, 151. 4ο] 57. ει‹1οε°ε εγιιοἀο ει. Ρειττο Ιαοιιει Ε5, 87] 64. (5, 1ο.(.] 65
Μέγας (1) ·ι·ῆς Βεροιαίων πόλεως (5, 4ο. 69. 151; ·ι·ης μη·ι·ροπόλεως Βεροίας Ιοοἰε οοιτοτίε] ·1ῆς πρώτης Σὐρωςι

ἐποιρχίοις (5, 4ο; ·ι·ου πρωιουῖυρωνἔθνους 5, 151;ο111.Ιοοἰεοοεοτ1ε]:ἔἔ [5, 69] 1. [5, 151] 51. (5, 4ο] 51.
ειόοει; εγ1ιο‹1ο ει. Ρπττο ι1οΧτ11ι [5, 51] 11. (5, 75] 15. (5, 87. 1ο.ς] 8. [5, 4.] 11

ΜἑΥα€ (21 Ἰἦς Μαξιμιανουπολιτὥν: ἔ› (5, 5ο] 51
Μ1°ινἄΞ (1) Εὐδοξιόιδος: ἔἔ ροει: Ιοοτἰοιιοιιι αοετοτιιιτι (5, κο] 65
Μηυαι (2) -τῆς Κοιρποιθίων νήσου: ῖἔ ροετ Ιοοτὶοιιοιτι ἔοετοιπιιτ (5, .(.ο] 91
Μηνᾶς (5) ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως ®Ρὡμης [5, 4ο. 151. Μ. τοῦ οἱκουμενικου αρχιεπισκόπου καὶ πα-

°1ριόιρχου 5, 1. 51. 75. 87. 1ο.ι. Ρ. 18ο, 15. Μ. ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως 'Ρώμης καὶ πατρι-
άρχης Ρ. 176, 51. τῶι ὰρχιεπισκόπωι καὶ πατριἀρχηι ·ι·ῆς βασιλίδος Μ. Ρ. 58, 19. Μ. ·ι·ὁν ὰρχιεπἱσκοπον
-τῆς εὐδαίμονος πόλεως καὶπατριὰρχην 11. 189, 19]: ἔἔ [5, 151. 4ο] 1. ρι·:1οεἰ‹1ο1: εγι1οε1ο 5, 51. 75. 87. 104.
ιι. ὸἀρχιεπίοκοπος εῖπεν 5, 6. 8. 1ο. 15. 18. 11. 57. 5.1. 56. 58. 6ο. 1ο6. 1ο8. 11ο. 111. 115. 117. 15ο. 6
ἀρχιεπίσκοπος καὶ πααα (οιιι. 5,74] ἡ ὰγία ουνοῦος εῖπεν 5, 71. 7.1. 77. 79. 86. 89. 91. 95. 95. 103. 115
ὁ ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὴ ἐνδημουσοι σύνοδος είπεν 5, 65. 66. πρόγραμμα εκ! Αι1τΙ1ἰ±11ιιι11 5, 119 οί.
Ρ-175. 59. 176, 17. 18ο, 54. διοιλοιλιὰ Μ. 5, 71. ψῆφος Μ. πατριαρχου 5, 59. ορἰετυιει 111 Ροι;ι·ι.ιι1·ι Ηὶοτο-
εοΙίιιιἰι:ι1ιιιι1ιι 5, 48. λόγος ®|ουο-τινιοινου ειό Μ. ‹1οει;ἰιιο.ι;ιιε 6. ·ι·ῆι ὲγχειρισθείσηι αὐ1·ὥι πἱὁν ἀσθενοὐντων
διοικονίαι μαρπυροόμενον ρ. 151, 1ο. 155, 17. 155, 1.1, οί. 1.111οι·1ι.τ. 11 (1. ιι 5 Ρ. 156, 1.1] ριπιεροεέιϊιιε
αωποαοείιἱἰ "ιειἱοτἱε ηιιοιἱ ιιοαιίιιτ Ξαυιιεοπ, ι;ι:1ιω·ο 2ΙΙε.τ:ιιι‹Ζι·ί1ιαε, Τ11οορΙι. Ρ. 117, 1ο. 111 εοιξίοιτι οααηεης
οοοΙ›οι·1ιι11;ο ὶιιιροταεοτο 11. 151, 1ο. 155, 18. 155, 1ο. οτε1ἰ1ι11ιι1 111 Αηειροω 111111 Ρ. 155, 18. 179, 1ο,
11. 15. 111. 111111. ιι. 556 (Οο1Ι. Αι1ο1Ι. Ρ. 54ο, 11]

Ν11<ὀλαΦ9 “1'ηΞ 'Ροδιοιπολιτῶν ἑκκλησἰας, ἢ-τις ἐστὶ μία Τῆς Λυκίων ἐπαρχίας: 111 [5, 15] 41
Ν1κὀ01Ρ0109 'Αβίληπ ἔ 111111 10
Νόννος 'Ρεῳανίοις: ἦ (5,11] 5
Οόὰλης πῖόν Παρεμβολὥν: ἦ (5, 5ο] 1ο
Γίαν·ι·ιΕλἑωἔ› ἔῆς '|ουλιου·ιιολι·ι·ὥν πόλεως τῆς Γαλοπὥν ὲπαρχίας: ει ροε1 Ιεοτἰοτιοιιι 5οετο1ιιι11 [5, 151] 65.

5, 40 Ι

Ποιρθἐνιος Ἐξόιλους: ιιἰοε οὶιιε ἔ (5, 155] 41 ΘεόΒωρος (1)
ῃοιἰίλυἰ (1) -τοϋ Ἄιλἄ: Ξ [5, 155] 43
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Παιἶιλος (1 'Λποιμείας: ἶἑ [5, 11] 1 οί. ρ. 5ο, 14.
Παῦλος (5) Καισαρείας Βιθυνίας: § (5, 15] 15
Παῦλος (4) τῆς Ναξίων πόλεως: ἔ ροετ Ιεοτὶοιιοιιι 5εε1οι·ιι1ιι (5, 4ο] 91
Παῦλος (5) ής Οίνοαἔἑων πόλεως τῆς Λυκίων ἐπαρχίας: Ξ ροετ Ιοοτὶοοειπ ηοετοιτιιπ (5, 151] 7ο. 15, 4ο] 8ο
Παὔλος (6) Πέλλης: οει [5. 30] 15
Παῦλος (7) πόλεως Στεκτορίου (Π. τοῦ [ο1ιι. 5, 87] Στεκτορίον 5, 51. 75. 87. 1ο4]: (5, 151] 46. (5, 4ο] 6ο.

1:11:11 ε511ιο‹1ο ει ροττο 11911111 (5, 51] 16. (5, 75] 18. (5, 87. 1ο4] 11; 11 111119 Ιοοιιει. [5, 4] 46
Παῦλος (8) τῆς Τυοινἐων μητροπόλεως (5, 4ο; τῆς κατὰ Τὐοινοι τῆς μητροπόλεως ὲκκλησίας 5, 151 ; της μητρο-

πόλεως Τυόινων Ιοοἰε οοτει·1ε]: ἐἔ (5, 151] 11. [5, 4ο] 11. 11111111 ς71ιοι1ο ει ρειττο ίιιειιιι. (5, 51] 56. (5, 75]
18- 15- 81- 1041 43- 15.11 35

Πελόιγιος (1) τῆς Αἱ5οινιτῶν πόλεως: ἔἔ (5, 15] 17. ειόετιιτ ριιτι·111ο1ι1ιο Οοτιετειιιτἰιιοροϋ 111 οι:οΙε1ἱιι 11. 15. πι,
1ι.ιΙ. 1. 518 11. 711, 11

Πελαγιος (2) της Παρνασὲων πόλεως (Π. Παρνοισσοῦ 5, 4. 75]: (5, 151] 41. (5, 4ο] 46. 911111 ενιιοόο 1
ρειττε ιίοκττο (5, 75] 17; ο ρειττο Ιοοικι [5, 4] 45

1”ίελ0<1ι01 (31 Σεβ0ι01ῆε± ἔ 111131 39
Πέτρος (1) τῆς 'Λμβλοιδἐων [Ἄμβλοισἐων 5, 151] πόλεως: ἔ ροετἱοοτίοιιοπι ἕοετοιιιιιτι (5, 151] 61. (5, 49] 71
Πέτρος (1): τὸν της 'Λπαμἐων την προεδρίαν όιρπόισαντοι 11.91, 16. 111, 18. 95, 1. 94, 1. Βραμα γἑγονεν

ἡ πόλις 'Λπαμεια τὴν Σεβὴρου προβολὴν δεξαμἐνη ρ. 95, 57. 197, 11. τὸν καὶ 'Εκδίκιον ρ. 1 19, 4. 1 1. 17.
148, 19. 167, 9. τὴν αίρετικὴν Π. τυραννίδα Ρ. 15, 17. Π. τὸν τῆι 'Λρειανικηι θρηιοκείαι ὲπακολουθὴ-
σαντα Ρ. 15, 1. τὸν Οὐαλεντίνου καί Ειῖττυχἐος μαθητἠν Ρ. 15, 17. ἀνατἐθεικε τοιχικῆι γραῳηι ἐν τοῖς του
αγίου 'Ιωάννου Διόσκορον καί Τιμόθεον ρ.94,19. ὰναθεμοαίςει τοὺς ἡμῶν πατερας. ἐξαλείοει Βὲ τὥν δι-
τιπιἰιχων τὰς αυτὥν προσηγορίας ρ. 9.1, 11, οί. 'ίοαακίου (1). Π. ὁ τῆς αληθείας ὲχθρός 11.96, 54. Σεβηρος
κα) Π. Μανιχοιῖοί εἰσιν ρ. 1ο5, 19. τὥν 'Λνεφόιλων αίρετικὥν Σεβἠρου καὶ Π. Ρ. 41, 57. 41, 19. 51, 51.
1.11:ιε1›1ιει·ι·ιὶ:ιο ρ. 94,14 19. 98, 4. 8. 11. 5ο. 54. 99,1. 1ο. 19. 54. 56. 1οο, 1. 5. 7. 1ο. 15. 18. 51. 55. 55.
57. 101, 5. 5. 7. 11. 11. 14. 16. τὴν όισεμνον Π. πολιτείαν ρ. 96, 57. της πικρας κα) μοχθηρας προαιρἐ-
σεως Π. Ρ. 97, 58. Π. τό αἰσχρὸν πολίτευμα Ρ. 1ο6, 16. Σεβῆρος καί Π. τὰ ἑκκλησιαοτικὰ ἔφαγον ρ. 1111,
33- Τῆς Σεβἠρου καὶ Π. κακίας 11.91, 11. 41. 91, 8. ειοοιιεειτιιι· ρ. 1ο7, 15 19. όοίἰοτει. ρ. 95, 5. 98, 11. 19.
14. 16. 99, 14. 1οο, 11. 58. 1ο1, 5. όν ἔδει μᾶλλον γρόιμμασι καὶ συλλαβοιῖς παραδίδοσθαι Ρ. 1ο7, 8. την
ἔκβολὴν προελθοῦσαν κατὰ Π. ρ. 96, 8. Σεβῆρον καὶ Π. 1111 Ηο11ι1ἱε11:ι ρειρο ι11ιι1ιιιει1οε Ρ. 11ο, 6. 1 1 1, 6;
111111 ει. 1›ε11:1ίιι1ο1ι1ε Οο1ιε·ί:1ι1ι111ιοροΙἱε οτ Ηίοι·οεοΙί11·ιοτιιιιι ο1 οιιιτιἱ ὸἰοοοεἱ Οτίοιιτἰε τι. 518 ρ. 111, 17 εη.
41, 51 19. 1ο8, 51 19. τὸ ὰρχῆθενπαρὰτὥνπατέρωνἡμὥνὲπιτεθὲν ἀνὰθεμα ρ. 115, 1. 6. 11ο, 1ο. 51, 15.
(ἔο1ιεί;ει1ι1:ἰ1ιοροΙἰ1ιι Ρο11ιιι·1;;ιῃ1 ρ. 58, 55. 59, 11. 41, 16. 111, 6. ίζοπετειπτἰοοροίὶ :ιι·ι·ο1;ειιιί;ίο.ιιι ειοιιιοιι-
ετιτιτ Ρ. 4.1, 11. 148, 5ο. τωι προαοτείωι πλησίον ὁντι του εὐκτηρίου οίκου του μόιρτυρος Θὑρσου
ρ. 166, 57. 168, 15. τα μοναστήρια Π. Ρ. 181, 16. 17. οοιι‹1οιιιικι1ιιι· οιιιιι 8οιιοι·ο οτ Ζοοιτι 11 εγιιοὸο
5, 58; ει Μοιπι 5, 59; ο1.ιὶ1ιιροι·ειι;ο1ο 5, 41. οί. 11. 115, 55. 158, 15. 141, 16. 17. 181, 17.18.19; ιιι1ε1ὶ1ιιι·
Αιιτίιίτιιιιε 114, 19 59. 115, 1. 16 19.

Πἐτι>0ε (11 Ἑλ0ν01ιε± ἔ 11.101 9
Πέτρος (4) ἐπίσκοπος [αρχιεπισκόπουκαίπατριόιρχου5, 41. πατριαρχου 15, 4. 51. 75. 87. 1ο.1];ἔἔ(5, 155], 1.

ιιἰοο εἰιιε Σαβῖνος [οι”. 11111. 111 5.11] § [5, 151] 76. [5. 40] 90 91 οόοει: 1γιιο‹1ο (5, 51. 75] 6ο. 15, 87] 75.
(5, 1ο4] 71. (5, 4] 58. ρτειεεἰαοτ εγι·ιοι1ο Ηὶοι·οεο1ί1ιιί1ο1ιοο 5, 41; ό πατριάρχης κα) ἡ σύνοδος είπε 5, 45.
45- 47- 49- 51- 132

Πἐτρ ος (5) τῆς 'ίουστινιανουιτολιτὥν [Ἰουστινιανιτιῖὁν 5, 40. 151] μητροπόλεως [τῆς μητροπόλεως '|ουστι-
νιανουπόλεως 5, 4. 51. 75. 87. 1ο4; 'Ιουστινιανουπόλεως 5, 96] τῆς δευτέρας Καιιπαδοκὥν ἐπαρχίας
Ετ. 8. Καππαδοκίας 5, 96]: Ε (5, 151] 15. [5,.1ο]17. ιιόοετ εςιιιοεὶοειριιττο ιίοκτιτι (5, 51. 75] 7. (5, 4] 9;

ει. ριιττο Ιειοιιει (5, 87. 1ο4] 46. ιιοετἱιιειτιιι· 1111 οιιποτοπόιιιιι Α1ιτ1ιίι1ιιιιιι 5, 86. είπε 5, 96
Πέτρος (6) τῶν Παρεἔολὥν: ἔἑ (5,155] 56
Πέτρος (7) Φαινοῦς: εε (5, 5ο] 11 .
Πλάτων τῆς Κρατιοινὥν πόλεως (π. οιι1.ρ. 74, 1ο]: ἑἕ (5, 15] 19. 9111191 ρτιτι·ἱιιι·οΙιιιο Ωοιιετειιιτἰιιοροίί ὶτι

οοοἰοείο. ‹1. 15. 111. Ιι.ι1. τι. 518 11. 74, 1ο. οί. Ι1'5·ι·ἱΙΙοιι 11. Ξ|ι·5·|ΙιοροΙ1ε (Τιπίε ιι. Π·ιιι°1·ι·1. 49, 1] ρ. 14.4, 16.
14. 145, 17. 146, 11. 16. 1117, 1

Πολυχρόνιος Ἄρεοπόλεως: ἦ 15, 5ο] 5
11111 ετντνε του αγίου όρους Θαβόρ 1111111115 1.1ιτἰιιίε]: ἔ (5, 50] 111
Προκόπιος (1) Ἄμαθοὐντων: ἦ (5, 5ο] 15
Προκόπιος (1) τῆς Γαγγρηνὥν μητροπόλεως: ἔ ροετ Ιοοτὶοιιοπι εοετοτιιιιι 15, 151] 14. (5, 4ο] 16
Προκόπιος (5) Ἑλενοι.ιτι·όλεως: ἦ (5, 155] 18
Προκόπιος (4) Μαιουμα Γόηης: Ε 15, 5ο] 18
Προκόπιος (5) τῆς Νεαπολιτῶν: (5, 5ο] 6
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Πυθαγόρας τῆς Σινωπἑων της Ἑλενοποντὶων ἐπαρχὶας: (5, 25] 12 οί. Ρ. 67, 4. 2‹121ι1ὶ: Ραττἰατοὶιαε 111
εοοὶοεἰα 11. 15. 111. 1111. 11. 518 Ρ. 74, 6 -

Ιῖιιεὲἱοπε εΡἰ51:σΡ111 σσσἰεεἱαε Ραεειιὶωιαε ['Ρ. τῆς Φεαουλανων 5, 4; Φεσοὐλων 5, 52. 73. 87. 104]: ἔἔ [5,
131] 9. [5, 4ο] 6. 211951 εγποαο ει Ρειττο 11211112 (5, 52. 73. 87. 1ο4] 5. (5, 4] 6. ‹:Ε. 5. 'Αγαπητός

Ξαὑἑιιισε ερἱεωριιε 2551251215 Οασιιιεἰσωσ [Σ. του Κανονσὶον 5, 4. 52. 73. 87. 1ο4]: [5. 131] 6. [5. 40] 2.
1111251 5γι1οεΙο 2 Ραττο 622112 (5, 52. 73. 87. 1ο4. 4] 2

Σεβηριανὸς Άρεθούσης: ἔ (5, 33] Ρ. 92, 24 οἱ. Ρ. 218, 25. (5, 11] 2
Σεβῆρος: Σ. τὸν τῆς 'Αντιοχἐων ὑφαρπἀσαντα θρόνον Ρ. 77, 38. 81, 3. Σ. 6 τῆς Ἄντιοχἑων εὶαεδἑξατο

'ὀῆ11οςΡ. 93, 34. τὸν λὐκον τῆς 'Αντιοχἑων Ρ. 78, ιο. τὸν τῆς θεονπολιτὥν ὑφἡρπασεν θρόνου Ρ. 111, 18.
τὸν ἐν 'Αντιοχεἱαι ατάκτως καὶ προπετὥς ἐνεχθἐντα Ρ. 64, 1ο. 91, 12. Σ. οὔπω καὶ τἠμερον τὴν Ἑλλην1-
κὴν ὰποθἑμενος δεισιδαιμονἰαν Ρ. 4ο, ιο. 17 29. 22. τὰ ἀσεβῆ Σ. 8όγ11οπα Ρ. 43, 1. 147. 34 59. ὁ 'Ακέ-
φαλος Ρ. 88, 18. 41, 37. 42, 19. τοῦ κα·1·'α1ῖτ1·ὸν Ἄκεφαλον τμήματος Ρ. 4ο, 31. τὸν 'Ακἐφαλον καὶ
Ἄποσχίοτην Ρ. 88, 4. Σ. τὸν Μανιχαῖον Ρ. 72, 5. 18. 1ο3, 19. Σ. τὸν ἐπίβονλον τῆς τριὰαος Ρ.72, 19. 24..
29. Σ. τὸν 'ὶοὐ'ὀαν Ρ. 74, 3ο. ὁ ὰναθεματὶαας τὴν αὐνοδον Χαλκηδόνος Ρ. 73. 37. 64, 16. 77, 36. 37.
81, 12. 83, 2ο. ὰναθεμοττίααντα τοὺς ὁρθοδὀξονς πατέρας Ρ. 88, 7. ἀναθει1ατί3ων τὴν ἐν Χαλκηδόνι
σὐνοδον καὶ τὴν ἐπιστολὴν Λέοντος Ρ. 91, 15. 82, 37. 11ο, 19. 111, 26. 44, 2. τὸν Σ. πικρὀτατον βίον
Ρ. 1ο6, 26. 1ο7, 12. 1ο8, 12. τα τολμηθἐντα παρὰ Σ. κακα Ρ. 6ο, 15 59. 91, 22. Ν- 92, 8. 1111112 2111111111-
εττειτἰο 121 οοοὶοεἱειεϋοειο Απὶἰοοὶιοιτειο Ρ. 82, 15. 1ο2, 33. ο›:οο11ιι1111ι11ο111ὶο11ο5 οτ ο1τ11112.11οι1ο5 2116-
ιιο1·11111 ‹:Ιοι·11:ο1·11111 Ρ. 81, 24. 59. δραμα γἑγονεν ἡ πόλις 'Απἀμεια τὴν Σ. προβολὴν Βεξαμηνη Ρ. 93, 37.
94, 1. σννεργὸν ἔχων Τὶἐτρον (2) Ρ. 91, 16. οαοαοε 1ι1ο11ειοὶιο1·1ι111 Ροι· Ι11‹1:1.οο5 οτ Ιαττοηεε Ροτραττατα
Ρ.39, 39 211. 6ο, 27 59. 1ο6, 27 29. 148, 13, οί. ΩοΙΙ. Αι.ι2ΙΙ. Ρ. 566, 23 59. Α1›Ι1·11.‹ΖΖ¿ι. 12. Β‹ι;ν1·.ΑΙ.ια‹Ζ. 12. Η/155.
Ν. Γ. 1ο Ρ. 256. ἐν ὁμιλίαις καὶ σνγγραμμασιν 81, 19. τα Σ. συγγράμματα Ρ. 141, 26. 149, 29. 78. 19.
4ο, 32. 11ο, 19. 111, 26. 44, 2. βίβλοις 64, 18. ὑπὸ τῶν θείων κανόνων ῆδη ῦιὰ τῆς βλασψημίας αὐτοῦ
κατακριθἑντα Ρ. 74, 16. Σ. κατηγωνἰσατο ὁ ὑμἐτερος (Ηὶ2το5οΙἰι11ο1·11ι11) θρόνος Ρ. 1 24, 29. 11ο, 21. 1 11, 24.
32. 35 89. 43. Η 59. 44, 12. Σ. καὶ Τὶἑτρον 2.1: Ι¬Ιο1·ι·1115ι11.1 Ρ:1Ρ2. ιὶ:ιι1111:ι1ο1=. Ρ. 11ο, 16. 111, 6. α1ιε1τΙ11=1ι·ι·ιι1.11-
2111115 ει 5γ1ιο‹1ο 11. 518 Ρ. 81, 3. 14. 82, 28. 85, 12. 21.24. 85, 28. τὸ ἀρχῆθεν παρὰ τῶν πατἑρεον ὴμῶν
ἑπιτεθὲν αναθεμα Ρ. 112, 20. 113, 2. 6. 31, 25. ει Ρειττὶατοὶιἰε ίζο11εϋ2111:ἱ11οΡοΙἰε αἱ: Ι·Ι1ο1·ο5οΙ1111ο1¬.ι1·11 21.
οι111·11 αἰοοοεἰ Ο1·11±ι·1τ15 1111111 Ροττο ΑΡ:1111ο11ο α21111121:ι15 Ρ. 112, 27 εα. 42. 32 29. 108. 32 861. ῦἰ- Ρ. 58, 18.
83, 2ο. 88, 4. ἑβαλε Σ. ἡ θεοτὀκος Ρ. 86, 5. 11 τῶν 'Αλεξανδρἑων πόλις 211 οο 1ι.ι1·11ε1τ11, οί. 1211121211. 1. 11
5 Ρ. 154, 34 59. κατετόλμηαεν εὶς τὰς βασιλείονς εὶσῦϋναι αυλἀς Ρ. 148, 21. 149, 2ο, 21. Κ31111125 11. 52151-
Πιοῇοἰἰε [Τ2.τ1'σ 11. Ππαενε. 49, 2] Ρ. 5955. (ἱο115Εα111:ἱ1·1οΡοὶὶ111 Ρ2Γὶ:11τὶ:αὶὲ 1111111 Ροἑτο ΑΡα111211ο Ρ. 38, 35.
39. 12. 41, 26. 42, 6. οοι·1ι1οι111ιε1.1:111· οιιπι Ροὶτο ΑΡ:1πιοι1ο 21: Ζοοτει. ει 5311101111 5, 38: ει. Μ11112. 5. 39; αἱ:
ΙΠἹΡΒΓΜΟΓΩ 5. 41. Οἱ. Ρ. 125, 35. 138, 25. 141, 16. 17. 181, 17. 28. 29; ατ.ὶὀὶἰ1111· Α11Η1ὶπι11ε Ρ. 124. 29 εε!-
125, 2. 26511.

Σἑργ1ος Ἑπιφανεἰας: ἦ [5.11] 7
Σολομὼν Ἄβίλης: Ε (5, 3ο] 26
Στἑφανῦῖ (Ι) 'ὶ'ῆ9 Ἄναοταα1ον1τόλεωςτῆςΦρνγὥν Τὶακατιανῆς ἐπαρχἰας: ἐἔ [5. 251 26
Στὲῳαν09 (2) τῆς 'ὶαμνι·τ‹ῖιν: ὲἦι (5, 133] 4ο
Στἐωανος (3) Λαρὶσσης: ἦ [5,11] 4
Σιἑφανοε (4) τοῦ Μαιονμα Ἄσκαλωνος: Β (5, 3ο] 8
Σ1ἐΦ=×ν05 (5) πιε νιινν1ων 852- Μ1ινω1δ<>ε1= ἔ 151551 19
Σ'ὶ'ἐΦανΦ5 (6) τῆς Νικομηδἑων μητροπόλεως: Ξ (5, 25] 2
ἶΤὲΦϋνΦ5 (7) "Ορδων [οραων 5, 30; αρδων 5, 133;1:1. Ο111·τ.Μ21:ὶ2ὶ.1. 93]: ἔἔ (5, 3ο] 3ο. [5, , 133] 13
Σ'ὶ'ἑΦ'-"ΟΕ (8) ὁ τῆς Ὁρθωσιαὶων ὲπὶσκοπος: αεεοοὶα 8211211 Ρ. 82, 3
Σ1ἐΦ2ν05 (91 Σ2ι>1Φ<×ΐ<×ε: ἔ 151551 5
Στρατὀνικσε τῆς Σνἐδρων πόλεως: ἔἑ Ροετ Ιοοτἱο11ο1ιι εο51ο1·ι.ι111 [5, 4ο] 68
Σχολαστὶκιος Να31αν3ου: ἔἑ (5, 25] 1ο
Σωτηρἰχον Καισαρείας τῆς μητροπόλεως Καππαδοκίας πρώτης: ιιὶοο οἰιιε Στέφανος [21. 11111. ιιι] 5111251:

5111060 15.52.7111 61. 15.871 7-1. 15.10-11 75. 15.41 59
ΤΗ-ιοθἐον Τἦε Μητροπόλεως Βερόης: 1111251 εγιιοαο 2 Ρειττο Ιειοιια (5, 52] 39. (5, 87] 51; 2 Ραττο 11οκ1:1·ε1

15. 751 11
Τρὐφων τῆς Κολβααἐων πόλεως, ῆ μἰα τῆς Παμφὐλων ἑπαρχἱας ἐστί: ἔ Ροετ Ιοοτἰοποπι 5251018111 (5, 131]

12- 15.401 87
Ύὰκινθος τῆς Μιληαἰων μητροπὀλεως: ἦ Ροετ Ιοοὶ:1ο11ο1·11 εοετοτιιττι (5, 131] 28. [5, 4ο] 22
Ύ'ὶΤἀ'"Θ§ (Ι) '11-19 ἘΦΘΰὶων ὶΦΤὶ°ΤΡΦ11όλεΦ5 τῆς 'Ααιανὥν ἑπαρχἰαε [5. 40. 126. 131 ; τῆς μητροπὀλεως 'Εῳἐαου

Ιοοἰε οοτοι·ἰ5]: ἔ (5, 131] 2. [5, 4ο] 9. 1111221 εγτιοαο 2 Ραττο 1221111 (5, 52] 3ο. (5, 73] 32. (5, 87. 1ο4] 34.
Ε5, 4] 27. 1] ὰγία σὐνουος 8ιὁι Ύ. εὶπεν 5, 126



ΠΙ ΟΕΕΠΙΟΙ Ωνἱ ΨΙΩΙΞ ΕΡΙΒΟΟΡΟΠΨΜ ΒΨΒΒΟΚΙΒΨΝΤ ΨΠΤ. Α1)5ιίΝΤ 2211

'Υπόιτιος (2) της Κλαυ81ου·1τολιτ‹.“όν μητροπόλεως τῆς Ὁνωρεατὥν επαρχίας: ξ (5, 25] 7, οί. Ρ. 67, 4. εια-
5121: Ραί:1·ἰα1τ:ὶιαο (Σοι·ι5τι11ιί;ἰ11οΡοίἰ ἰιτ οοοίοεἱα τὶ. 15. 111. Ιι.ιΙ, 11. 518 Ρ, 74, 5

Φλαβιανός ἐ. τῆς ἐν Κοτἐνοις εκκλησίας (5, 4ο. 131; Φ. Κοτἐνων Ιοοὶε οο1ει·1ε]: ἔἑ (5, 131] 57. (5, 4ο] 7ο. 1111-
251 5711οι1ο 2. Ραττο ὶαοιια (5, 52] 5ο. [5, 73] 51; 11 Ροττο ςὶοκττο. (5, 87. 1ο4] 25

Φωκας Δαρδὰνου: (5, 25] 2ο
Φωτεινός (1) τῆς Οὑαμανουδεωτὥν πόλεως τῆς Παμφὑλων χώρας: Ε (5, 25] 31
Φωτεινός (2) τῆς Χαλκη8ονἑων μητροπόλεως (τ. 1.1. Χαλκηδόνος 5, 87. 1ο4]: (5, 4ο] 14. 211251; εςτιοαο

τι Ρε1.ι·ὶ.ο 1221111 (5, 87. 1ο4] 38. ὑπό Φωτεινόν τὸν ὲ. τ. Χαλκηῦονίων 1.1. 2111111111 ειιιὶτεοτἐρτὶοιιὶὶιιις 5, 14
Ρ1·ο.οΡο5ὶίἰ 111οι1ειεὶο1ὶο1°ι1111 ίζὶιειὶοοςὶοιιο εὶιιο Ρτορο Οίιαίοοιὶοιιοιιι 5110111111

Φώτιος (1) τῆς Ευόοκιατὥν τῆς Λυκίων ἐπαρχἱας: ἕἑ (5, 25] 4ο
Φωτίου (2) τῆς μητροπόλεως Κορίνθου: ιιἱοο 91115 Διονύσιος οί Καλλίνικος (οί. ὶ1ι‹ὶ. ιιι] 1111211111: 5ςι·1οι1ο

Ε5. 52. 751 65. 6-1. Ε5. 871 76. 77. Ε5. 1211 75. 76. Ε5. 11 ῦ7.ῦ-1
Χριστοφόρος Πορουρεῶνος ἐπαρχίας (οιιι. 5, 1ο3] Φοινίκης παρὰλου [ἐπαρχίας--παρόιλου οιιι. 5, 69):

(5, 69] 5. (5, 131] 32. (5, 4ο] 39. 1111251 εςιιιοεὶο 11. Ρατίο τὶοκτιτι (5, 52] 16. (5, 73] 17. (5, 87. 1ο4] 1ο.
(5, 4] 14. αο5ὶ:ἰ1·ι21ι1ι· 2.11 τ)11αο1·ει1ςΙ1ι111 Α11ὶ;Ι111ι·ιι111·ι 5, 1ο3. εῖπε 5, 113

51111511 ερὶεοορί Ριτιτίιιτιτ 1111111111 23 ιιἐιτ ι121ιν1·αί11!1±1 εετίίε αροείοίίεσε τίἑσσοιιἐ (8. ει. 5. 5, 124] 1Ιί.1·ει·111.=(, 5291111111·
ειοιιτοιιϋα Ιζατὶιιει 5, 16. 124

οὶἀγιὡτατοι ὲπίσκοποι τῶν μερών 'Ιταλίας καὶ οὶσεβασιιιὡταποιδιὰκονοιτῆς ὰποστολικης καθἑδρας είπον 5, 37

ΠΙ ἔί.ῖΞΒΙΠΙ ον! ὶ."|ί.ἹΕ ίΞΡὶ'$ΠΠί'ίἱΠν11ί ΞΨΒΕΠΠΙΒΥΝΤ ΨΕΕ ΑὉΒΨΝΤ

Ἄβρόιμιος διακονος καὶ όιττοκρισιαριος τῆς 'Ηλιουπολιτῶν ἑκκλησίας: 58 [5, 69] 28
'Αγάπιος διακονος καὶ αποκρισιόιριος τῆς ἑκκλησίας 'ίερας πόλεως μητροπὁλεως Εὐῳρατησίας: (5, 69] 17
'Αθανασιος διακονος καὶ όποκρισιόιριος της κατα Τυρον ἐκκλησίας: (5, 69] 14
'Αλἐξαν8ρος ὑποόιἑτκονος καὶ αποκρισιόιριος τῆς Καιααρἐων αικλησίαςι (5, 69] 411
'Αναστάσιος (1) πρεσβύτερος καὶ ἀποκρισιόιριος της Καισαρἐων ἑκκλησίας: Ώ (5, 69] 39
'Α ναστόεσιος (2) Βιακονος καὶ όιποκρισιαριος της κατὰ Πἐτραν ἑκκληαίας: ἔἦ (5, 69] 45
'Αρσένιος αναγνωστης τῆς κατα Μαριὰμμην ἐκκλησίας: (5, 69] 32
Βίκτωρ διακονος καὶ ἀιιοκρισιόιριος τῆς κατα 'Αρεόπολιν ἐκκλιιϋἰαϋ Φ [5. 69] 46
Γαιανου ιτρεσβυτἑρου καὶ όπτοκρισιαρἰου 'Ελπ18ίου ἐπισκόπου 'Αγκυρας της μητροπόλεως Γαλατίας πρώτης

οί. 11 Ἑλπι'όίου
Διονυσίου Βιακόνου καὶ αποκρισιαρίου Φωτίου του ὲιτισκόπου τῆς μητροπόλεως Κορίνθου, οί. 11 Φωτίου (2)
Εϋνομος πρεσβύτερος καὶ ό:1τοκρισιόιρ1ος τἦε καΤὰ Πῇραν ὲκκλΐὶσίσῖί [5. 691 44
Εόσἐβιος διακονος καὶ ἀποκρισιόριος τῆς κατὰ ”Α111δ01ὶ-1 ἔκκλησίαἐυ [5. 691 80
Ἡρακλειος διακονος καὶ ὰποκρισιαριος του όποστολικοἴ· τῆς Θεουπόλεως θρόνου καὶ τοϋ πατριαρχου

Ἐφροιιμίου οί. ιι Ἐφραιμίου
'ί-ίσαίας Βιόικονος καὶ ἀποκρισιόιριος τῆς κατὰ την ”ΑΡ5θ0υϋ°ίαν ἐκιἔληϋίυϋ ί5. 69] 25
Θεοδόσιος 'όιόικονος καὶ όιποκρισεὰριος τῆς ὶ”α3αἱων ἐκκληϋἰυαὶ ἔἶἱ [5. 69] 42
Θεόκτιστος διακονος καὶ νοταριος: ἦ ιιὶω 'Ηλία (2) (5, 133] 16
Θωμας διακονος καὶ όιποκριαιαριος της κατὰ την 'ὶουστινιατὥν ἐκκλησί01Ξι ἐξ [5. 69] 16
'Ιουλιανός διακονος καὶ ξενοόόχος τῆς Παλυυρἑων ἑκκλησίας: (5, 69] 26 _
'Ιωαννης (1) ὑποδιόικονος καὶ ὰποκρισιόιριος τῆς κατα Βόστραν ἐκκλησίας: 55 [69] 18
'ὶωόιν νης (2) διακονος καὶ όιποκρισιἀριος τῆς κατὰ 'Ελευθερόπολιν ἑκκλησίας: (5, 69] 41
'ὶωαννης (3) ὰναγνὡστης καὶ ότποκρισιαριος τῆς κατὰ Σελεόκειαν Συρίας ἐκκλησίας: (5, 69] 3ο
'ὶωνας 'ὀιακονος καὶ αποκρισιὰριος τῆς 'ὶ·ίλ1ου·ιτολιτὥν ἐκκλησίας: (5, 09] 27
Καλλινίκου διακόνου καὶ όιποκρισιαρίου Φωτίου (2) του ἐπισκόπου τῆς μητροπόλεως Κορίνθου οί. ιι

Φωτίου (2)
Κοσμας μοναχός καὶ όιποκρισιόιριος τῆς κατὰ Ἄντἀραδον ὲκκλησίας: ἦ (5, 69] 24
Μόεγνος πρεσβυτερος καὶ όιποκρισιόιριος της Θεουιτολιτὥν θρόνου καὶ τοϋ πατριαρχου 'Εῳρ-αιιιίου, οί. 11

'Εφραιμίου
Μόιρκος διακονος καὶ ὰποκρισιὰριος της εκκλησίας 'Ε11ἐαης: (5, 69] 21
Μαρτὐριος αναγνωστης τῆς κατὰ τὴν Βηρυτίων μητρόπολιν ἑκκλησίας: (5, 69] 31
Πἀμιριλος Βιόικονος καὶ όιττοκρισιόιριος τῆς κατὰ Νεόατολιν ὲκκλησίας: ἦ (5, 69] 43
Παῦλος αναγνωστης καὶ ὰποκρισιὰριος τῆς κατὰ την Ταρσἐων ἐκκλησίας: (5, 69] 15
Σαβίνου Βιακόνου τῆς αγίας Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ημῶν 'Αναστάσεως πληροῦντας τὰς όατοκρίσεις Πέτρου του

πατριαρχου 'ίεροσολὐμων, οί. 11 Πέτρος (4)
Σἐργιος διόικονος καὶ όιποκρισιὰριος τῆς κατα Πτολεμαίδα ἐκκλησίας: (5, 69] 23

Αρτα εοτιεἰὶίοτυιτι οεουοιοιιίοοτιιιτι. Τοιιι. Η! 31
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Στεῳανου διακόνου καὶ ἑπτοκρισιαρἱου Σωτηρίχου ἐπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκὶας πρώτης, οἱ. ιι
Σωτηρὶχου _

Συιιεὡνης (1) πρεσβύτερος τῆς κατα Κύπρον Κωνσταντὶας ἑκκλησὶας: εε [5;6ο] ερ
Συμεὼντις (2) διακονος καὶ αποκρισιαριος τῆς κατα Ἄγιὁπολιν εκκλησίας: εε [5, 69] 22
Συμεών (5) διακονος της αγίας τού Χριστού Ἄναστασεως: ἔ ὶ5ι 69ὶ 34 _
ἶρὁφιμος διακονος καὶ αποκρισιαριος τῆς κατὰ Σελεύκειαν 'ὶσαυρὶας ἐκκλησὶας: εε [5, 65] το
Φιλούμειιος αναγνώστης τῆς Ταρσἐων ἑκκλησίας: ὶ5. 69) ιι?

ΠΠ ὶζὶὶεὶἕἱἱἱὶηὶ Ξΐ ΜΟΝΑΏΗἹ

Ξγιιεκὶιιε Ωοοειαοιιποροὶὶικιιπι ει. 556 ‹1‹ὶ. ο.ιτι. Μειὶ. (5, 55. 5ο. 68. 69), 6. ιτι. Μειὶ. (5, 76), 1ο.ιιι. Μαι.
(5, οο], 21. πι. Μαι. (5, 1ο7], ιι. ιτι. ξὶζιιτι. (5, το. 14]

Μαριανοϋ τού . . . ὲξαρχου τῶν ἐπὶ τῆς βασιλευούσης πολεως διακειμἑνων μοναστηρἱων καὶ τῶν
λοιπῶν ἡγουμἑνων τῶν κατα τὴν ῳιλὁχριστον ταύτην πόλιν καθεστὡτων μοναστηρὶων καὶ πρός
γετὥν ἐνδημούντων ταύτηι τῆι βασιλίβι πολει μοναχῶν τελούντων ύπὸ Θεούπολιν [ἰιιαο τιοιι
αοοιιιατο ὶτιεοτὶοἰτιιι· τῶν ύπὸ Θεούπολιν 5, 5 5. 76. ηο. τον] καὶ τὰ 'ὶεροσὁλνμα - ι ι 55 εὶσῆλθον
. . . ὶπσιιὶιιο, εοτὶ ειιτιιὶιτει· 5, 74, 88. τοκ. 5. ο. _ 5, 76. οο. τον εὶσελθὀντων . . .

βασιλει. .. 'ὶουστινιανῶι δἐησις καὶ ὶκεσὶα παρὰ Μαριανου . . . ὲξαρχου τῶν μοναοτηρὶων τῆς βοισιλἰΰος
καὶ τὥν ταύτης αρχιμανῦριτῶν καὶ παρὰ τῶν ἐνδηνούντων ἐν αύτῆι Ἱεροσολυμιτὥν καὶ του ἀγὶου
ὅρους Σινα καὶ τῆς δευτέρας Συρὶας ἀρχιιιανδριτῶν καὶ μοναχῶν 5, 5ο (ιι. 556]

τῶι . . . αρχιεπιακὀπωι τῆς πρεσβυτὲρας 'Ρώμης 'Αγαπητὥι παρα Μαριανου . . . ἑξἀρχου τὥν μοναστηρἱων
τῆς βασιλὶδος καὶ λοιπῶν αρχιμανδριτὥν ής αύτης καὶ παρα τῶν ἑναηιιούντων ἐν αύτῆι 'ὶεροσολυμιτὥν
καὶ 'Ανατολικὥν ὰρχιμανδριττῖιν καὶ μοναχῶν 5, 68 ξε. 53ῦ]

βασιλει. .. 'ὶουστινιανὥι 'ὀἐησις καὶ ὶκεσία παρα Νὶαριανοῦ . . . τοῦ ἐξὰρχου τῶν μοναστηρὶων τησδε της
πόλεως καὶ ὰρχιμανδριτῶν τῶν αύτῶν μοναστηρἰων καὶ τῶν ἐν αύτἢι ὲνδημοὐνὶων ἀπὸ ”ὶ“ι§ ὑπὸ Τὰ
”ὶερ-οσὁλυμα ἑρἠνου ὰρχιμανδριτιῖιν καὶ μοναχῶν καὶ τῆς δευτέρας Συρὶαε καὶ Τοῦ αγὶου όρους Σινα
καὶ τῶν τριῶν ὶἶαλαιοτινιῖον 5, το (ιι. 556)

τῶι ἀρχιειτιοκύπωι καὶ πατριαρχηι Μηναι κτλ. παρὰ Νὶαριανου κτλ. [εἰοιιὶ 5. Π] 5ι (4 ὶἔὶ- 536]
εγιιοτὶιιε Ηὶετοεοὶἰοιὶὶειτιο εὶ. 1ρ.ιτι. Ξορε. τι.. 556 (5, κε--51. 152. 155]
τῶι ὰρχιεπισκὀπωι καὶ οὶκουιιενικιῖιι πατριαρχηι 'ὶωαννηι καὶ τῆι ἐνδημούσηι συνὁδτοι παρα κληρικὥν καὶ

μοναχῶν του ὰποοπολικοϋ θρόνου τῆς 'Αντιοχἑων μεγαλοπὁλεως 5. 24 [αι 518]
λὶβελλος τῶν μοναχῶν (βοῃειαοιὶποροὶιε) προς τὴν ἐνοημουσαν σύνοοον 5, 26 ὶζιι. 5Ι8]
'ίσον πρὰξεως σύστασης ἐπὶ τοῦ τῆς ἐπαρχὶας [Βγτιειο ιι] αρχοντος 5. 34 [Ρ-92ι 33_ι03ι 22] 35 [Ρ-103. 25-

τού, 11] (ιι, 519]
'ίσον λιβελλων ἑπιβοθἐντων παρα του κοινου τῶν μοναχῶν τῆς Ἄπαιιὲωϋ 5. 36 [Φ 519]

δι' 'Αβουλσαβου εε Σὰβας [5, 26) 45
Ἄγαπητὸς πρεσβύτερος καὶ ὰρχιιιανΰρίτης (ὴγούνενος 5. 68] ὶ-ὶΦιὶῆ9 [Τῶν ΗΜ- 5. 68] Δὶοὶ-ὶι ἕἑ ὶ5ι 68- 12- Ξ4]

2. ['Α. της Δ.] ἰοετειὶ; (5, 55. 76. ηο. :ο7] 1 ί.ῖ(οτιει:αι·ιι:ὶι·ιο) Ρ(οΙὶε)
'Αγαπιος πρεσβύτερος καὶ ἀρχιμανὶιρὶτης μονῆς τοῦ της θείας ιιντὶὶ-ὶιὶι ὶΐου ττ ι-ὶνιὶι-#09 ΟΓΠ- 5. 68] Θαλασσὶουι

ἦ (5, 68] ιι. (5, τε. 14.] 5. ΓΑ. τῆς Θ.) ἰοι;ι·ο.ι; (5, 55. 76. ηο. τορ) 5. ΟΡ
Αειέπε αὶαεοιιιιε: αὶκέὶ ρ. 1ο5, 56. ΛΡ(ει.ιιιεοο)
Άκἀκωε (Ι) διἀκονοε και νο-1-ἀριοε [καὶ αῃκρῃτὰριος ιιεὶεὶ. 5, 85): ὶορὶι: 5, 58. 67. τὶοετἰοειεντ ατζὶ αυειοτοιιαυιιι

Αιιιἀιὶιιιυιιι 5, 72. εὶιτεν 5, 85. ΟΡ _
'Ακὰκιος (2) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης της μονῆς του αγίου Κυριακού: εε (5, 26] 7, οἱ. ρ. 67, 6. ΟΡ
'ιιιὰ χειρὸς 'Ακακἱου (5) διακόνου: ἔ 'Αρἰστων (5, 26) 5ο. ΟΡ
'Αλὲξαν8ρος (1) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης ι-ιονἦἑ 'ΐϋυ ὶ-ὶακαθὶου ΜὰΡων0§ Ε5; 36] ἶι Ϊὶ- Ρ- 106» Ἑ5- ΑΡ
'Αλἐξανδρος (ε) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρὶκης ὶ-ὶΦνἦ9 'του ἐν ὰὶίὶοὶῖ Ἄβραμὶου ΕΉἹΞ Καΐα ΑβΡὰὶ·ὶὶ®ὶ·' Τὸν ὴῖ

εειες μνήμης 5, αιμα (5, εε) 34. ρε. τει ιι. ΓΑ. τιιε 'Αβεσνὶονὶ ὶιιιιιιι Ε5. 55- 76- 901 33- Εε. Ιοτὶ 38-
ΟΡ

'Αλέξανδρος (5) πρεσβύτερος καὶ ὰρχιιιανδρἱτης ὶ-ὶονἦῖ 'Τοῦ 'ὶὶὶῖ ὁσὶαῖ ι-ὶὶὶἠὶ-ὶὶ'ὶ§ Δαλμῃὶου Καὶ ἔξαρχβῖ 'τῶν
ιιαναστηρἱων: Ώ (5, ού) :,οἱ. ρ. 67, 5. ΟΡ _

'Αλἑξανβρος (ιι) πρεσβύτερος καὶ ῆγούμενος μονῆς Τοῦ καλα!-ὶὶον: 58 [5ι 68] 15- [5ι Π] ἙΘ- ὶ5ι 14] ῖε- [Ἄ-
του κ.] ἰι·ιι;ι·ιιε (5, 55. 76. οο. ιο7] 14. ΟΡ

'Αλέξανδρος (5) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης ι±0ν°ἶΞ 'Τῶν Κνὶῶωπὶων διὰ ΧειΡὁΞ Φωκᾶ (2) μῦναχϋὕ καὶ
αποκρισιαρὶου: ἕἐ (5, 26) 58. ΟΡ

'Αλέξανδρος (6) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης: ἔ [5ι 26] 4ῖ ΟΡ
'Άλφιος μοναχὸς μονῆς τοῦ μακαρὶου ”ὶοικὼβΦυ! ὶ5ι Ωεὶὶ 22- Αὶὶὶΐὶὶοεὶὶὶεὶθὶ
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Ἄμβρύσ ιΦΞ πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῆς αγίας Μαρίας τῆς ἐν τῶι λιθοστρὼτωι: ἑῖ (5, 26)
4.4. ΟΡ

'Αμμῶνιος ὁ πρεσβύτερος καὶ αςδικος τῆς μεγαλης εκκλησίας ιὶοεείιιετιιι· εα ηιιειενοιιςὶιιπι Αιιιιὶιίπιιιιιι 5, ιο5.
είπε 5, Π5. ΟΡ

Αιεαείαεὶιιε (1) ρὶἐιιε Τἰιεσασειπ εὶέαοοιιιιε: Δίκὶι: ρ. το5, 52. ΑΡ
Αιισεέσεἐιιε (2) ιὶὶαεοιιιιε: αἰαἰί ρ. 1ο5, 29. ΑΡ
Λιιαειαεἰιιε (5) οτια5ιιοειεε.· αὼσἰὶ Ρ. ιού, 8. ΑΡ
'Αναστάσιος (ιι) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης [ηγούμενος 5, 68) μονῆς τῶν 'Ρωμαίων τῶν ἐν τῶι

Γὶετρίωι (τῶν ἐν -¬ Τί. οιιι. 5, 68): Ξ (5, 6816. (5, 12) 57. (5, 14) 58. (Ά. τῶν 'Γ-Κ) ὶι·ιι;ι·ειτ (5. 55.
76.9ο.1ο7) 7. ΟΡ

'Αναστάσιος (5) πρεσβύτερος καὶ δευτεραριος μονῆς του αγίου αποστόλου Φιλίππου τοῦ ἐν τῶι βρεφο-
τροῳείωι: ἦ δια τὸ μὴ παρεῖναι τὸν ηγούμενον ἐνταῦθα (5, 68) 57. (Ἄ. π. κ. δ. τού αγίου Φ. ἐν τῶι β.)
ἰτιετειι; [5, 55. 76.90] 55. [5, ιο7] 6ο. ΟΡ

δια Ἄναστασίου (6) μοναχού ἔἔ Γίολυχρὁνιος (ι) (5, 12) 56. (5, 14) 57. ΟΡ
'Αναστάσιος (7) διακονος καὶ μοναχὸς μονῆς τού μακαρίου [ἀββα 5, 68) Μαρτνρίου: ύπὲρ παντων τῶν

ἐν τῆι ἑρῆμωι 'ὶεροσολύμων μοναχῶν [καὶ ύπὲρ τῶν ἐν τῆι ὲρἡμωι τῆς αγίας πόλεως μοναχῶν (5, 68)
ει (5, 68. 12) 78. [5, 14] 12ο. ['Α. δ. μονῆς τού μ. Μ.) ίιιττοι: (5, 55. 76) 81. (5, 9ο] 85. (5, ιο7] 87.
ΡΑ (ίειοεὶὶιιαο)

'Α ναστασιος (8) διακονος καὶ μοναχός: ὑπὲρ παντων τῶν ἐν Τὶέτραι τῆς τρίτης Παλαιστίνης μοναχῶν
ἔἑ (5, 12) 9.5. (5, 14) 156. ΡΑ

'Α νατὸλιος (1) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῆς Ἄστερίου: ἶε (5, 26) 14., οί. Ρ. 67, 7 ΟΡ
'Ανατρλιος (2) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς Φιλίππου: ἔ› (5, 26] 51. ΟΡ
'Ανδρέας (1): ἔ (5, 24) 8. ΑΝΤ
'Ανδρεας (2) διακονος καὶ νοταριος: ςὶοειὶιιειτιιι· ειεὶ ηιιεοτοιιεὶυπι Ατιτὶιὶιιτιιιιι 5, 86. εῖπε 5, τοι. ΟΡ
Ἄνδρἐας (5) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῆς Θεοτόκου Μαρίας τῶν Βεσσῶν: ἔι (5, 12) 29. (5, ικ) 52.

ΟΡ
'Ανδρέας (4) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς διακειμἑνης ἐν τῶι οῖκωι τῆς Θεοτόκου πλησίον του εύαγγε-

λιστού Λουκᾶ: ξ (5, 68] 51. (Ά. τῆς Θ. πλησίον τού αγίου Λ.) ὶιιιπειτ (5, 55. 76. 9ο] 49. (5, 1ο7) 5.). ΟΡ
'Ανδρέας (5) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῶν ὲπίκλην Κυριακού τού τῆς ὁσίας μνὴμης: ἄ (5, 26]

29. ΟΡ
2! ιιανοοιε (6) ρννεύςιεοι· οι ‹ινεΙιὀιιπιιι‹ἱι·ἰιιι ιιιοιιειε!σ›·ὶἰ Ποιιιαιιονιιιιι σαἰαεοσιιειιι εἰεωνιισ |ί.ψ‹ιι·οε (5, ῦδ; πρεσ-

βύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῶν 'Ρωμαίων 5, 12. 14): ἔ (5, 68) 49. (5, 12) 58. (5, 14) 59. ΓΑ. τῶν
'Ρ. πλησίον τῆς κινστἐρνης) Ξιιὶτιιτ [5, 55. 76. 9ο) 47. (5, :ο7) 52. ΟΡ

δια χειρὸς 'Ανδρονίκου πρεσβύτερου ἔἔ Βασιλίσκος (5, 26) 21. ΟΡ
/Ιιιἐύειιιἱιὶε (1) αἱσσοιιιιε: αἰτὶι Ρ. 1ο5, 55. ΑΡ
Ἄνθὲμιος (2) (Ἄνθιμος 5, 9ο) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς Νἐωνος: ἔ (5, 68) 4ο. ΓΑ. τῆς Ν.) ὶιιιτειι;

Εε. 55- 76- νοὶ 39. Ε5. ι<>71 οι- ΟΡ
Α ιιὶοιιὶιιιιε (1) ρνεεϋνιεν: αίοίι ρ. 99, ιο. :ο5, 18. διακονος τὸ τηνικαῦτα τυγχανων ρ. 99, 28. γραμ-

ματων κομισθἐντων δι' Ἄ. καὶ 'ὶουλιανού Ρ. ιο2, 2. ΑΡ
.4 ιιιὶοιιίιιιιε (2) αἰασοιιιιε: α·ἰ.νί£ ρ. 1ο5, 55. ΑΡ
Αιιιοιιἐιιιιε (5) ἰσοιυοπ: αἰαἰι ρ. τοι, 16. τοῦ, 7. οί. ρ. τοε, 2. ΑΡ
'Αντωνῖνος (ιι.) [Ἄντὡνιος 5, 12. 14. 76] πρεσβύτερος καὶ ἡγούμενος μονῆς τού ἐν αγίοις πατρὸς ὴμῶν Εύσε-

βίου: ἕ [5, 68] 6. (5, 12] 46. (5, 14] 47. ['Α. τῆς Εύ.) ἰιιττειὶ (5, 55. 76. 9ο. ιο7) 5. ΟΡ
"Αντώνιος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης της μονῆς τῶν 'Αβραμίουι ἔ (5, 26) 6, οί. Ρ. 67, 6. ΟΡ
Α ιηνεὀιιε ρι·ι:εΙι5ι£νι·: α£:ι:ί£ Ρ. 98, 26. τοο, 25. ὲβδομαδαριος ῶν ρ. 98, 27. ΛΡ
'Αρδαβούριος πρεσβύτερος καὶ ῆγούμενος μονῆς του αγίου Θεοδώρου τῶν σμιλακίων ύπὁ Φωτεινὸν τὸν

επιοκοπον: ΕΕ (5, τη ινε. οι-ιΑ[ιεε‹ιωιιε)
Ἄρσἐνιος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῆς ὲπίκλην '|ωαννου: Ώ (5, 26] 5ο δια χειρὸς 'Ακακίου (5)

διακόνου διὰ τὸ γραμματα μὴ εἰδέναι. ΟΡ
Α εὶενἱιιε (1) ρι·εεύ5ιίοιε.° αἑαἱι Ρ. 1ο5, 7. ΛΡ
Α ειϋενὶιιε (2. 5) εἰἐαεωιειε: ιεἱἐτίι ρ. τοῦ, ι. 5. ΑΡ
'Αττικὸς πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῶν Εύκρατἀδων πλησίον τῆς αγίας Μαρίας (πλ. _ Μ. οιιι.

5, 12. τις): Ξ (5, 68) 54. (5, 12) 25. (5, 14) 55. (Ἄ. τῶν Εύ.) ίπποι (5, 55. 76. 9ο) 52. (5, ιο7) 56. ΟΡ
δια χειρὸς Αύξανοντος διακὁνον: ἔ (5, 68) 52 Μαρκος (5). ΟΡ
Α ,ΐιίίιστιιἰιιε αιιαἔιιοείεα· ιὶἱπἰί Ρ. ιού, 7. ΑΡ
Βαβύλας πρεσβύτερος καὶ ῆγούμενος [αρχιμανδρίτης 5, 26] μονῆς [τού ἐν αγίοις ααα. 5, 26] (Δανιῆλ του

ἐν τῶι στύλωι [Ιιιιο ιιεσιιο 5, 26] καὶ τού αγίου 'ίωαννου ἐν τῶι μικρῶι βαθει καὶ του αποστὀλου 'Ανδρεου
ει*
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πλησίον του στύλου (καὶ 'ὶ. τού προδρὀμυν καὶ Τυὶὶ α- ΒΑ- 5- Π- 141: 88 ί5- 26] 22- Οί- Ρ- 67. δ. [5,ι68)
58. (5, 12) 55. (5, 14) 56. (Β. τῆς Δ. ἐν τῶι οτ.) ὶπετεε (5, 55. 76. 9ο) 57. (5, 1ο7) 42. ΟΡ

.Βειοούιιε σιιτιριιοείνε: ἀ·ἱ:νἱί ρ. 106, 8. ΑΡ _
Βασίλειος (1): πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τού αγίου Συμεὼν ὲπίκλην τῶν Κυρακωνα: ἦ (5, 68) 24.

(5. 121 εε- ί5-1-ι1 ει- ΕΒ- της Κ-1 ὶνίΐεί ίει 55- 76- ν<>1 εε- Ε5. 1011 28- ΟΡ
Βασίλειος (2) μοναχὸς του 'ὶορδανου: ύπὲρ παντων τῶν ἐν τῶι Ἱορδὰνηι μοναχῶν ἔἔ (5. 12) 85. (5, 1.1)

127. ΡΑ
Βασιλίσκος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης τῆς αγίας Βύφημίας τῆς ἐν τοῖς 'Θλυβρίου: ἔι (5, 26) 21, οί,

Ρ. 67, 8. ον
Β ι βἐντιος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῆς ὲπίκλην τῶν Ρωμαίων: (5, 26) 47 δια χειρὸς Στεφανος;

(17) μοναχού τού αύτού μοναστηρίου δια το γραμματα μη εὶδἐναι. ΟΡ τ
Γενναδιος πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῶν (ο1ι1. 5, 68) Κυριακού: ἔἑ (5, 68) 18. (5, 12) 21. (5, 14) 25.

(Γ. τῆς Κ.) 1111121 (5, 55. 76] 17. (5, 9ο) 15. (5, 1ο7) 22. ΟΡ
Γεώργιος (1) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος [αρχιμανδρίτης 5, 68) μονῆς τῶν (οτιι. 5, 12. 14) Κύρου: Ε

(5, 68) 58. (5, 12) 4.5. (5, 14) 42. (Γ. τῆς Κ.) 1ι1ι;ι·ε.ὶ: (5, 55. 76.ὶ9ο) 56. (5, 1ο7) 61. ΟΡ
διὰ χειρὸς Γεωργίου (2) διακόνου ἔ (5, 12) 95 Φωτεινός (1) ΟΗΛ
δια χειρὸς Γεωργίου (5) (5,1.() 89 'Ελευθεριος (5) ΟΗΛ
Οἱτιτἱειιε[?) αιιπὅτ-ιιο.ςίι.·ε.· ‹ἱἱ:νἱί Ρ. 1ο6, 7. ΑΡ
δια χειρὸς Γυμνασίου μοναχού καὶ ὸοτοκρισιαρίου (5, 26) 8 Δὀμνος. ΟΡ
Δαδας πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῶν Καιουμα: ἔ (5, 68) 16. (5, 12) 18. (5, 14) 22. (Δ. τῆς Κ.)

ίι·ιι;ι·2ιΕ (5, 55.76. 9ο. 1ο7) 15. ΟΡ
Δημητριος (1) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῶν Φωκὅαἔἐ (5, 68) 9. (5, 12) 1.1. (5, 14) 16. (Δ. της Φ.)

ὶιιαοὶ (5,55. 76. 9ο. 1ο7) 8. ΟΡ
δια χειρὸς Δημητρίου (2) διακόνου ἶἐ (5, 26) 17 'ίουλιανὀς (11). ΟΡ
.Βὶπε ῇίίπε Ρι·‹ιιιἱἱ κίἑσιεοιιιαε: ιἱἱσἱι ρ. 1ο5, 82. ΑΡ
Βίορειιεε (1) ιἱἱιιεοιιιιε: εἰἱκἱί Ρ. 1ο6, 1. ΔΡ
Διογένης (2) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τού τῆς οσίας μνημης Θαλασσίου τῶν ἑπίκλην 'Ανυπο-

δἐτων: δια Χρηστού ὰναγνὡστου ἶε (5, 26) 5, οί. ρ. 67, 6. ΟΡ
.Εὶιἰοαονιιε (1) τιικιριιυείεε: αἱσίί ρ.1ο6, 7. ΑΡ
Διὸδωρος (2) διακονος καὶ νοταριος: ὶορίι: 5, 11. 14. 119. ΟΡ
Διονύσιος πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς Μὰρκου: Ξι (5, 12) 5ο. (5, 14) 26. ΟΡ
Διὀσκορος πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονἦῖ 'ἴῆἰ μὰρτυρος Εύφηι-ὶίαςι Ξ [5. 68] 5- μονῆς τῶν ὶῦλυβρίου

(5, 12) 7. (5, 14) 15. (Δ. τῆς αγίας Βύ.) 1111121 (5, 55. 76. 9ο. 1ο7] 2. ΟΡ
Δομετιανὁς (Δομνῖνος 5, 9ο. 1ο7. Δομνίνου 5, 76) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς του μακαρίου Μαρ-

τυρίου καὶ ύπἑρ παντων τῶν ἐν τῆι ὲρημωι της αγίας πόλεως μοναχῶν (5, 68; ύπὲρ πασης της ύπὸ την
αγίαν πόλιν ὲρημου 5, 12. 14): ἦ (5, 68) 67. (5, 12) 68. (5., 14) 11ο. ί1ιι:ι·2ι: (5, 55. 76) 7ο. (5, 9ο) 74.
(5, 1ο7) 76. οί. ὶοοοε ηυοε ιιεὶυὶὶ !1”;νι·ίίΙοε ν. δίονίίιοροίἱε (Τοαίσ ιι. Πιιωκε. 49, 2) ρ. 262 ε. ιι. Ρειουτιεὶ.
1, 2 11.552. 4, 4 ρ. 627 ΡΛ

Δομνῖνος οί. Δομετιανὀς
Δὸμνος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τού τῆς ὁσίας μνημης 'ὶὡβι § (5, 26) 8, οί. 9. 67, 6. ΟΡ
Δωρὀθεος (1) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης τῆς μονῆς τού μακαρίου Κυρίλλου: Ξ (5, 56) 1.1. ΑΡ
Δωρὁθεος (2): πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῶν Θεοδώρου: διὰ χειρὸς Γὶἑτρου (5) διακόνου ἕ

(5, 26) 55. ΟΡ
Δωρὀθεος (5): πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς Γὶατιὀρων ύπὸ Φωτεινὸν τὸν ἐπίσκοπον: ἔἐ (5, 14) 87.

ΟΠΑ
Ε ίρηνςκὸς Ή-ρεσρη-(εροε και ηγούμενος μονῆς τῶν Ζωγραφητῶν ύπὸ Φωτεινὸν ὲττίσκοπον τῆς Χαλκηδονίων:

ἔ (5,1.ς) 79. ΟΠΑ
'Ελευθέριος (1) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος ι-ιυυἦ9 °ὶ'Φϋ ὰΥίου μὰΡ'ὶ'νΡο5 Κνριωωυι Ξ ὶ5- 68] 33- ί5- 12- Ι-4] 6-

(·ε. -σο αγιον Κ.) ιιιαει (5, 55. 76. σο) εε- Ε5. 1071 35- ΟΡ
"Ελευθέριος (2) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μΦνἦΞ Νἐωνοἔὶ Ω ί5- 13) 43- ί5- Μ] 28- ΟΡ
'Ελευθέριος (5) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης ι-ὶυνὶ-19 Πα)-ίλὶὶὶοὶί: 88 ί5ι 9-6] 55 ΟΡ
δια χειρὸς Ἑλευθερίου (4) διακὁνου ἔε [5. 26] 39 Ε-ιἶ#Υἑνὶο9 ί-“ὶὶ οτ 38 ὶγ1ίἀ“ίὶο§ ίεὶ- ΟΡ
ιελενθἐ91 05 (5) .πρεσβὐπροε και ἡροημενος μονῆς τῶν 'Ρωμαίων πλησίον τῶν 'Ρουῳινιακῶν ύπὁ Φεοτεινὸν

τὸν ἐπίσκοπον τῆς Χαλκηδονίων μητροπὀλεως: διὰ χειρὸς Γεωργίου (5) Ξ (5, 1.1) 89. ΟΗΑ
Ἐλισσαίος διακονος καὶ νοταριος τού πατριαρχου: ὶοεἰὶ 5ι 46- 48- 52- εὶιίεὶὶ 5- 42· Μ- 50- ΡΑ
'Ελπίδιος (1) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῶν (οτιι. 5, 12. 14) Βασιανού: ἕ (5, 68) 6ο. (5, 12) 59.

(5, 14) 61. (Ἐ. τῆς Β.) 1111121 ὶ5. 1ο7) 17. ΟΡ
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'Ελπίδιος (2) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς ποῦ Κριθίνου ὑπὸ Φωτεινὸν ·ι·ὁν ἐπίσκοπον -τῆς Χαλκηδο-
νὶων: Ε (3.14) 88. ΟΗΑ

Εῷἱὶασιηὕεἱιιε αἱιιιεσιιιιε: τἱἰννἱί Ρ. 1ο3, 36. ΑΡ
Ξῷἱρἱιαιιἱιιε (1) αἰαοοιιιιε: αἰ.ι:ἱ! Ρ. 1οο, 2.3. ΑΡ
ΕΡίρΙιειιιἱιιε (2. 3) είἱαιτοιιιιε: αἱπϋ Ρ. 1ο3, 33. 1ο6, 4. ΑΡ
Ειιαἔνίιιε αιιαἕιιοεἰνα· 111252 Ρ. 1ο6, 7. ΑΡ
Εύγἐνιος (1) πρεσβύπερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς ·ι·οι'1 μακαρίου Ἡσυχίου: Ε (3. 36) 4, οι. Ρ. 1116, 16. ΑΡ
Εύγὲνιος (2) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς ·ι·ου αγίου Γεωργίου ἐν ·ι·ῶι Ξηροκίρκωι: ἔἔ (3, 26] 39 Βια

χειρὸς ,Ελευθερίου (4) διακόνου διὰ ··ι·ὸ γραμματα μη εἰδέναι. ΟΡ
Εύγὲνιος (3) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς των Διαπἑερων ὑπὸ Φωτεινὸν ·τὸν ἐπίσκοπον ·ι·ῆς Χαλκηδο-

νίων: ἦ (3, 14) 98. ΟΗΑ
Εύγἐνιος (4) πρεσβύτερος καὶ ὴγούμενος μονῆς ·ι·οιι Λευκαδίου ύπὸ Φω·τεινὸν τον ἐπίσκοπον: διὰ χειρὸς

Παύλου (14) διακὀνου (3, 14) 94. ΟΙ-ΙΑ
Ειιιἱοκἐπε Ρ:·2εύ;νωο·: αιἰ2·ὶ£ Ρ. 1ο3, 33. ΔΡ
Εύἠθιος διακονος καὶ ἀρχιμανδρίπης ·ι·ῆς μονῆς Τῶν 'Αι‹οιι.ιἠ·ι·ων: Β (3. 26) 4 οἱ. Ρ. 67, 0. ΟΡ
Ειιἱοςἰιιε αἰαοοιιιιε: αίπία Ρ. 1ο3, 33. ΑΡ
Ειιεούἱιιε (1) ¿ω·εεϋ;ν£ω·.· εἱἰκϋ Ρ. 1ο3, 27. ΑΡ
ὁ πρεσβύπρος Εύσἐβιος (2) Ρ. 124, 23. οί. ι:. ιιιι 2 Ρ. 17ο, 2. Ινειἰιιίιιο. ιιοιι. 4ο Ρ. 239, 1ο. Κ;νι·ὶί!οε ν.

5|ι:ν.ι!ιοΡοΙ€ε (Των: ιι. Πιιιονε. 49, 2] Ρ. 147, 2. 173, 16. 189, 3. 191, 2 ες. 192, 21. ΟΡ
Εύσἐβ ιος (3) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς της ἑπίκλην Συμεών: ἦ (3, 68) 64. (Εύ. ·ι·ῆς Συνεωνίου) ίηττειτ

15.55-76-901 57- 15. 1071 62- ΟΡ
Εύσἑβ ιος (4) πρεσβύπερος καί ηγούμενος μονῆς του μἀρτυρος Χριστοφόρου των Ταρυλλίου ύπὸ Φωτεινὁν τὸν

ἐπίσκοπον: Ξ (3,14) 1ο7
Ειιε2σ.Ηι€ιιε (1) Ρννευγαει· οί οσοοπσιιιιοε: 121218 Ρ. 1ο4, 3. 1ο, οί. Ρ. 1ο4, 1ο. τὸν οίκονὀμον Εύ. Ρ. 94, 39.

99, 8. ΑΡ
διὰ χειρὸς Εὐσπαθίου (2) μοναχού ἔ (3, 26) 32 'ὶἀκωβος (3). ΟΡ
Ε-112311: Ιιιῖαιι πε εἱἱιισοιιιιε: αἰαἱί Ρ. 99, 36. 1ο3, 22. ΑΡ
Εύτύχιος πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῶν Λυκαὀνων πλησίον του αγίου Λαυρεντίου: ἔ (3, 26]

4ο. ΟΡ
Εύφἠμιος διακονος καὶ πριμικἠριος νσταρίων: είπεν 3, 33. 74. 88. 1ο3. 3. ΟΡ
Ζειείωωιιε Ρ#σεὺ3ι!σ›·.· ιἰἰονἰα Ρ. 1ο3, 11. ΔΡ
Ζαχαρίας ἀρχιδιἀκονος (Τγτὶ) Ρ. 9ο, 3
Ζη νὀβιος πρεσβύπερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς Μαρωνίου ἐν Συκαῖς: ἕἐ (3, 26) 3ο. ΟΡ
Ζἠ νω ν (1) πρεσβύ-τερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῆς ούσης πλησίον πού οίκον σῆς Θεοτόκου Μαρίας ἐν τῆι πηγῆι:

ἔ (3, 68] 14. (Ζ. ·ι·ῆς Θεοτόκου ε. ·ι·. π.) 11111111 (3, 33. 76. 9ο. 1ο7) 13. ΟΡ
Ζἠ νων (2) πρεσβύπιερος καί ηγούμενος μονῆς τῆς διακεινἑνης ἐν Καλὥι ἀγρῶι ·ι·οί`.1 προδρὸμου ®|ωἀννου:

(5. 121 -ιν- 15. 141 50· ΟΡ
Ζωἰλος πρεσβύτερος καὶ ἡγηημενσς [ὰρχιμανδρίτης 3, 26] μονῆς Τῶν [01ιΙ. 3, Ι2. 26] ΘΞΟδὁἹ'0Η2 [5, 26] 34-

(3,68] 11. (3. 12] 34. (3,14) 29. (Ζ. σῆς Θ.) 11111111 (3, 33. 76. 9ο. 1ο7) 1ο. ΟΡ
Ζωὁρας: Ζ. τις Σύρος Ρ. 32, 33. 43, 11. 139, 1 εη. 148, 32. 181, 22. 131, 3ο. 132, 32. 137,11. 138, 8. οοιι-

‹1οι1·ιιιο.1ιιι·οιι1ι1 $οιιοι·οοτΡο1:τοαεγ1ιο‹1ο 3, 38;ει1ὶΙοι·ι:ι 3, 39;ο.1›1ιιιΡοι·:1τοι·ο 3, 41 ; οί. Ρ. 123, 33. 138, 23.
241, 16. 17. 181, 17. 28. 29; ειείιὶἰτιιι· Αιιτὶιἱτιιιιε 124, 29 ες. 123, 26 εη. οἱ. Κῃινἰίίοε ν. Ξἰηιίύοροίἑε (Τοπίο
ισ. Πιιίοτε. 49, 2] 3924

Ζὼσιμος (1) πρεσβύπερος καὶ ἡγούμενος μονῆς Εύτυχίου (οιιι. 3, 12. 14] ·ι·ὥν Λυκοιὸνων πλησίον πὥν Μα-
τρώνης (πλησίον ποῦ αγίου Λαυρεντίου 3, 14; οιιπ. 3, 12): ἔἔ (3, 68) 44. (3, 12] 6ο. (3, 14] 62. (Ζ. °ι°ἦΞ
Εύτυχίου τῶν Λυκαὀνων] 11111111: (3, 33. 76. 9ο) 43. (3, 11η] 49. ΟΡ

Ζὼσιμος (2) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος (ὰρχινανδρίτης 3, 2.6) μονῆς ·ι·ὥν (οιιι. 3, 26) Μαξιιιίνου: ἕε (3, 26)
31. (3, 68) 61. (3, 12] 27. (3, 14] 38. (Ζ. τῆς Μ.)11ιτι·ιιτ (3, 9ο) 6ο. (3, 1ο7) 18. ΟΡ

Ζω·ι·ικὸς (1) πρεσβύτερος καὶ ῆγούμενος (ἀρχιιιαν8ρί·ι·ης 3, 12. 14. 26; οοτοαι οιιιιιἰει οιιι. 3, 26) μονῆς (οιιι.
3, 12. 14) ·ι·οι".ί αγίου ἀποστόλου (οιιι. 3, 12. 14) 'Ανδρέα -τού όντος ἐν πῆιῖατορνίνου πὁρτηι (πλησίον τῆς
Σ. ·ι·ι·. 3, 12. 14): ξ (3, 26] 36. Βια χειρὸς Μαρκου πρεσβυ·ι·ἑρου καὶ δεατεραρίουἔ (3, 68) 63. Ε (3. 12]
64. (3, 14) 63. (Ζ. ποῦ αγίου Ἄ. πλησίον ·ι·. Σ. π.) 1111121 (3, 33. 76. 9ο) 38. (3, 1ο7] 63. ΟΡ

διὰ Ζωντικοὔ (2) διακόνου ἔι (3, 12) 41. (3, 14] 43 Παῦλος (ιο). ΟΡ
Ησϋοε (1) ααωσοιιιιε: 222€: Ρ. 1ο3, 33. ΑΡ
'Ηλίας (2) πρεσβύνερος καί ὰρχιμσνδρίπης μονῆς ·1οι”1 ἐν ὁσίοις Εύφηιιίου: ἔ (3, 26) 27. ΟΡ
'Ηλίας (3) πρεσβύπερος καὶ ὰρχιμανδρίπης μονῆς Σαμουὴλ -τοῦ Τῆς ὁσίας μνήμης ·ι·ου όντος ἐν Συκαῖς: ἦ (3. 9.6]

33 διὰ χειρὸς Κοσνα (3) μοναχού διὰ ·ι·ὸ γρόινμαπα νὴ είδἐναι. ΟΡ
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ί Ηλίας (4) διακονος καὶ μοναχός: ὑπὲρ παντων των ἐν Αύγουστοπὁλει τῆς τρίτης ἶίσλσ1σ1ίν1ι5 μοναχὥν
ἔἕ ίε. 1=1 03- 15.141 115- Ρ-1

Ησεςιείίιἱιιε (1) Ρνεεὑρίεν: είίπίε Ρ. 98, 8, 104, 20. ΔΡ
Ἡσύχιος (2) πρεσβύτερος καὶ μοναχὸς (κ. μ. 0111. 3, 68; καὶ αρχιμανδρίτης 3. 55- 90; καὶ ἀπσκρισιαρἰου 3, 96.

107] μονῆς τοῦ μακαρίου (μ. αββᾶ Ρ. 133, 33] Θεοδοσίου τὸν τοπον ἑπἑχων Σωερρονίου (4) πρεαβυφἐροη
καὶ ὰρχιμανδρἱτου τῆς οιύτἦε μονῆς καὶ πρωτου πασης τῆς ἐρὴμου 'Ιεροσολύμων (τὸν τοπον ¬¬ 'Ιεροσο-
λύμων Ρ. 133, 33; οιτι. Ιοοίε. οεί:οι·ἰε]: (3, 39] ἔἔ Ρ. 133, 33. καὶ ύτνἑρ τῶν ἐν τῆι ἑρἠμωι τῆς αγίας πολεως
μοναχῶν (ὑπὲρ πασης τῆς ύπὸ τὴν αγίαν πόλιν ἐρἠμου 3, 12. 14) Ρ (3, 68] 68. (3, 12] 67. (3, 14) 199_
1011111 15-55-101 71- 15.001 15- ίε- 10:11 11- ΡΑ

Τίιεείίνίαεειε (1) Ρι·εεί›31ιΐ1:ι·: τίένείί Ρ. 98, 4. 104, 12. ΛΡ
Θαλἐλαιον (2) μοναχὀν: ἐν τωι εύκτηρἱωι οῖκωι τού μὰρτυρος Θύρσου Ρ. 108, 17. ΟΡ
Θεοδόσιος (1) πρεσβύτερος: Ρ (3, 24) 1. ΑΝΤ
Τίιεοείοεί-11.1: (2. 3) αίιτεοιιιιε: οἰί.·νίί Ρ. 103, 30. 1ο6, 3. ΔΡ
Τίιοοτίοίιιε ιίίσνοπιιε: ιίἱπίί Ρ. 106, 4. ΛΡ
ΘεὸΒωρος (1) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς ύπ' ἐμοῦ σύστασης πλησίον τοϋ ί1ἀΡ'ί1-ίΡ05 Λσνρεντἱου (πλ.

τ. μ. Λ. 3, 68. 1ορ;1·σοιτ.ε.1..ι1ι.ι1·οιι1ἰἰ3, 12. 14 Λ; οιτι. Ιοοἰε οο1ο11ε]:ἔ1 (3, 68) 66. (3, 12] 34. (3, 14.] 33.
(Θ. μονῆς τῆς ύπ' αύτού καταστασης πλησίον του μαρτυρίου του αγίου Λ.) ἰοῖτσί: (5. 107] 64. ΟΡ

Θεοδωρος (2) πρεσβύτερος κα! ηγούμενος μονῆς ®ὶὼβ: Ρ (3, 68] 33. (3, 12.14) 3. (Θ. τῆς ίίὼβ] ἰπττετ
15.55-10-001 3-1- 15- 1071 30- ΟΡ

Θεοδωρος (3) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς των Νὶαρωνίου εν Συκαῖς (ἐν Σ. 3, 68; οσι. Ιοεἰε ι:οί;ει·Ξε]:
1-ἦ(3,68]19. (3, 12. 14] 23. (Θ. τῆς Μ.) ὶιι®ε1ει.ί: (3, 33.76.9ο)18. (3,1ο7)23. ΟΡ

Θεόδωρος (4) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς των (οπι. 3. 68] Τρύῳωνος: (3. ῦΰ] 29- (5. 12] 13. (3, 1419.
(Θ. τῆς Τ.) ίιττταὶ (3, 33. ;1ῦ.9ο) 29. (3, 107] 34. ΟΡ

Θεοδωρος (3) : κατὰ την μονὴν Θ. του πρεσβύτερου καὶ ηγουμἑνου Ρ. 166, 31. 167, 27. 33. 39. 168, 8. 3ο. ΟΡ
διὰ χειρὸς Θεοδωρου (1) ὰναγνωοτον καί μοναχού ἔε (3, 26) 20 'ὶωὰννης (30) οί: 19 Χῦὶσΐῖνοε- ΟΡ
Θεοδωρος (7) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς 'Απολλωνίου ύπὸ Φωτεινὸν τὸν ἐπίσκοπον: ἑἔ (3, 14)

83. ΟΡΙΑ
Θεὸ8 ωρ ος (8) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τού αγίου Στεφάνου των ΛύΒα ύπὸ Φωτεινὸν τον ἐπίσκοπον:

Ρ (3, 14] 103. ΟΗΑ
Θε ὁδωρος (9) διακονος καὶ μοναχὸς της Νεας λαύρας: καὶ ύπὲρ τῶν ἐν τῆι ἐρὴμωι τἦἐ ὰΥίαΞ πολεως μοναχῶν

(ὑπὲρ πὰντων τῶν ἐν τῆι ἐρἡμωι 'ὶεροσολύμων μοναχῶν 3, 12. 14) (3, 68] 76. (3. 121 73. (3. 14) 118.
ίιττιτιί: (3, 33. 76] 99. (3, 90] 83. (3, 109183. οί. Κωέίίοε ν. 5113-νίίίοροίίε (ῖναίν ιι. Πιιὲεκε. 49, 2] 188 εε).
Θ. ὁ ὲπίκλην 'Ασκιίιας τῶν τῆς Νέας λαύρας ἑηαρχων (1. 9. Οι·ί89ηίι1ςι;2ι·ιιι11) γεγονὼς. ΡΑ

Θεὀὅωρος (10) μοναχὸς τῆς λαύρας του μακαρίου Φιρμίνου: ύπἑρ πὰντων τῶν ἐν τίὶί ἐρἠμωι 'ὶεροαολύμων
μοναχῶν Ρ (3,12] 86. (3,14) 128. ΡΑ

Θεὁδωρ ος (1 1) διακονος καὶ μοναχὸς μονῆς τοἱί μακαρίου Ζεργίου ἐν τῆι πείῦιὰὕι: ύπὲρ πὰντων των ἐν αύτῆι
μοναχῶν ἔἐ (3, 12] 89. (3, 14) 131. ΡΑ

Θεοδωρος (12) Βιὁικονος καὶ ὰποκρισιαριος τῆς ἐκκλησίας Έρενδηληνῶν: ἕἑ (3. 68] 96- ὶ11ί:1'αί: (3. 33. 76) 68.
(3,9ο] 72. Ξ5Υ(ι·ὶειε)?

Τίινοεὶίειίιεε (1) α1ιτ13ιιο.ςίνε.· :ὶἑ.ι:ὶ1 Ρ. 106, 8. ΑΡ
Θεὁκτιστον (2) καὶ ἔκΒικον τῆς μεγαλης ἐκκλησίας: ιὶεεί:ἱ1ιο.ί:ι1ι· 211 ηπαετειιεὶυιπ Αιιὶὶιίιπνιπ 3, 92. εῖπεν

3, 84. ΟΡ .
Θεὸκτιατος (3) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆςτης θεοτὸκου Μαρίας πλησίον των 'ίωβ (π. τ. ®ὶ. οιπ. 3, 1-2.

1-111 Ρ 15.001 30- 15.121 18- Ε5- 141 -ιν- ΕΘ- τἢε Θ- 1171- τον °1.1 1111131 15.55- 10- 001 =Β- Ε5- 1071
33. ΟΡ

ΤίιεοΡ1ι.ο1±σε αίσεοιίιιε εεείεείσε Ξἱοιι-ιειιιαν: Ξ (3,1311 11. (3, 49] 7, (Θ, 8. τῆς ύποστολικῆς καθἐδρας
5.ε=-11-87-10-ι: Ψὡνπε 5. -171 1100111 81110110 15-11- 121 5-1- Ε5.87107- 15-10-1116

Τί1.·:ι·1ιΡἑιιε τἱίιιεοπιιε: 111.111 Ρ. 101, 3. ΔΡ
Τίιεοιιιιε (1) ἐίαεοιιιιε: αἑαίί Ρ.1οο, 37. ΑΡ ·
Θεωνᾶς (2) πρεσβύτερος τού Σινα ὁρους καὶ ἀποκρισιὰριος του τε ὁρους Σινἕτ (5. 68: 0111. Ιοεὶε οοὲετίε) καὶ

τῆς εκκλησίας Φαρὁιν καὶ λαύρας Ραιθοίι (πρεσβύτερος καὶ αποκρισιαριος τοῦ ὅρΟυΞ Σινα καὶ Τἢε ἔρἠμου
'Ραιῦου καὶ της εκκλησίας Φαρἀν (3, 12. 141: ἶἑ (3, 68) 82. (3, 12) 89. (3. 14] 129. 11111111 (3, 33. 76]

86. (3,9ο) 90. (3, 107) 92. ΡΑ
Θωμᾶς (1) διακονος: Ξ (3, 24) 6. ΔΝΤ
Θωμας (2) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ μακαρίου ®Ιωἀ99ο(,-; ηἔ (3, 36) 16. ΔΡ
Τίιοιιιαε (3. 4. 3) 1ί·ίαε0ιιι1ε.· ιίἑαίί Ρ. 10ο, 1. 106, 1. 4. ΛΡ
Τ.-ίιοιιιαε (6. 9] αιιαηιτσείεε: αίννίἐ Ρ. 106, 8. ΑΡ
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διὰ χειρὸς Θωμα (8) διακόνου εἰ (3, 26) 28 'Ραβονλας ΟΡ
Θενναε (9) πρεσβύτερος καὶ ἀρχινανδνίτιιε τῆι: Ενω- 5. 681 μονῆς °Ααρὼν Σύρος (οει. 5, εε): 65 (5, σε] 94.

ἰιιετειὶ: (3, 55. 76) 66. (3, ηο) 7ο. (5, ιοῃ ρε. ΞΥ
'ὶὰκωβος (1) μονοιχὸς μονῆς του μακαρίου Βίςοιι: ἦ (5, 24) ι6. ΑΝΤ
ὶὶὁκωβος (2) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς (τῶν εκὶιὶ. 5, ιο) 'Αββίβον Σύρος (οιιι. 5, ισ. τε): Ξ (3, 68]

53. [5, 12] 39. [5, 14.] 4.1. ['ὶ. τῆς 'Αβίβού Σύρος] ἱιιὶτειί: [5, 55. 76. οο) 31. [5. Ιος] 36. ΟΡ
'ὶἀκωβος (3) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς της ὰγίας Μαρίας πλησίον τῶν Βονκολίων: Βια χειρὸς

Εύοττοιθίού (2) μοναχού ἔ (3, 26) 32 διὰ το ὁλιγογραμμστον είναι. ΟΡ
“ίὰκωβος (4) πρεσβύτερος καὶ ἀρχιμανδρίτης μονῆς 'Ρωμαίωντῆς ὲντ6“οιὶ”ίετρίωι:ἔ§ (3, 26) ι8, οί. Ρ. 67, 7. ΟΡ
διὰ χειρὸς 'Ιακώβου (3) διακόνου ἦ (3, 68) 37 Στέφανος (13). ΟΡ
'ὶὰκωβος (6) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τοῦ καλαμίού τοῦ κατω ύπὸ Φωτεινὸν τὸν ἐπίσκοπον:

Ε (5, ιτῃ ινε. οι-ιΑ
'Ιορδάνης (1) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῆς ἀγίας Μαρίας πλησίον τοῦ αγίου Λούκα: Ξ (3, 26]

4.9. ΟΡ -
ὶὶορδὰνης (ε) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῆς Γίὲτροις ὑπὸ Φωτεινὸν τὸν ἐπίσκοπον της Χοιλκηδονίων:

ἦ [3, 14) οο. ΟΗΑ
'ὶούλιοινὸς (ι) διακονος: ἔἑ (3, 24) _-ς. ΑΝΤ
'ὶονλιανὀς (2): ἔἔ [ς, 24] 9. ΑΝΤ
'ίονλιανὸς (3) πρεσβύτερος καὶ ὰρχιμοινδρίτηε μῦνἦς τοῦ Γὶαιτούλης: § (3, 36) 13. ΛΡ
Ι ιεἰἐσιιιιε (4.) αέασοτιιιε: εἰἱπἰί Ρ. 1οο, 13. ιο8, τε. δϊσρίιαιιιιε (4) Ρεὶτιιε (1) οί Ζ. (τῶν τηνικοιῦτα ἀναγνω-

οτὥν Ρ. οο, 23) ‹ἰἰν.·ε›·ιιιι£ ρ. ρε, 33. γραμμάτων κομισθἐντων δι' 'Αντωνὶνου καὶ ®ὶ. ιοσ, 2. της κατὰ
®ὶούλιανου λύπης Ρ. 96, 3ο. ιοο, ει. 23. ΑΡ

Ιιιίίεικιεεικε (3. 6. 7) ιἰἰαοοιιιιε: τἱίπϋ Ρ. ιος, 36. τοῦ, 3. 4.. ΛΡ
'ίούλιανὀν (8), ὕς ὰποδἑκτης γέγονε τῶν ἐκκλησιαστικὥν χρημάτων Ρζοει. ιο. ΑΡ
'ίούλιανὸς (ςι) πρεσβύτερος καὶ ἔκδικος τῆς μεγαλης ἑκκλησίσς :εΙοετίιι:ιτιιι·:ι‹Ι σιιειοτοικὶιιιιι Αιιὶὶιἰιιιιιιιι 3, ιο3.

εῖπε 3, 11.). ΟΡ
.ἴιιἱίκιιειικε (10) η›ι·εεί›γΖι:ν· οί Ιιεἕιιιιωιιιιε ιιιοιιαείστἰἰ Ειψίισιιιίἱ [ίῖοιιιαιιοτιιιιι 5, 12. 14): [3, 68] 12. [5, 12]

ιο. (3, 14 Οπιοοο, εοεὶ Ιὶίτοτἱε Εειτἰιιὶε) 12. ('ὶ. τῆς Εύ.] ἰιιττειτ (5. 55. 76. ηο. ιοε] ιι. ΟΡ
'ίουλιανὸς (τε) πρεσβύτερος καὶ ὰρχιμοινδρίτης μονῆς του ἐν ὀσίοις Φωκᾶ: διὰ χειρὸς Δημητρίου (2)

[3, 26] 17 'διὰ τὸ γρόιμμοπα μὴ εἰδέναι, οί. ρ. 67, 17. ΟΡ
διὰ χειρὸς 'Ιουλιανού (ιο) ἀνοιγνὼστον ἔἔ (3. 26) .(6 Παῦλος. ΟΡ
Ἱούλιανὸς (13) μοναχὸε μουἦε -του μακαρίού [ὰββα 3, 68. οο. ιον] Θεοδοσίου: καὶ ύπὲρ παντων τῶν ἐν τῆι

ἐρἠμωι τῆς ὁιγίοις πόλεως μοναχῶν [3, 68; ύπὲρ πάντων τῶν ἐν τῆι ἐρἠμωι 'ίεροσολύμων μοναχῶν
ὶοοἰε οοτοτἱε]: ἔ [3, 68) 8ο. (5, τε) 81. (3, 14) 123. ὶιιτττιὶ: [_ς, 55. 76] 84. (3, ρο] 88. (3, :ιο7) ηο. ΡΑ

ὶὶούλιος πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς της αγίας μἀρτνρος Βόισσης ἐν τῶι 'ὶμερίωι ύπὸ Φωτεινὸν τον
ἐπίσκοπον: ἔἔ (3, 14] ςιο. ΟΗΑ

'ὶσίδωρος πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς ὶδίας ούσης ἐν φντοῖς πλησίον του ἀγίού μὰρτύρος Ἑπιμἀχον
ὑπὸ Φωτεινὸν τὸν ἐπίσκοπον Χαλκηδονίων: Ξ (3, η) 93. ΟΙ-ΙΛ

'ὶωὰννης (1) πρεσβύτερος: ἔ (3, 24] 7. ΑΝΤ
'ὶωἀννης (2) ύποβολεύς: ἑἔ (5, 24) 14. ΑΝΤ
Ἰωάννης (3): Ε (ς,ε.;) τε. ΑΝΤ
'ὶωἀννης (4) μονοιχὸς μονῆς του μακαρίον Μἀρωνος: Ξ (3, εις) ι 3. ΑΝΤ

Ζοὶιοιιινεε (3-9) ρι·εεί›¿ν2ι·:ι×.· ἀιἰπἰὶ Ρ. ος), 1. 1ο.ι, 7. τος, 6. 11. 27. ΛΡ
ἰοἰικωιπεε (Ιο) αἐασσπιιε οί .εεπιἱοἕι·αρύιιε.· εἰἰπἰί Ρ. 1οο, 31. ΛΡ
.ἴοίισιιιιιεε (13) βἱἱιιε Γοἰἱἱ αἰαεοιιιιε: αἱπἰί Ρ. 1ο5, 39.. ΑΡ
ΙνΙι‹εσιπεε (:2¬¬:7) αίαοοιιιιε: ιἱίαϋ ρ. τος, 36. ιο6, ι. 3. 4. ΑΡ
ἰοίὶονισιοε (18) ειι(›‹Ζἰαεοειι:ε.· :Ζἰ;ι~ἰ£ ρ. 101, 12. ΛΡ
.ἴοίισιεπεε (19-20) αιιαἔιιοεέιω· Ρ. τοῦ, 7. 8. ΔΡ
'ὶεοὰννης (21) πρεσβύτερος καὶ ἀρχιμοινδρίτης μονῆς τοῦ μοικοιρὶον Βηλίον: § (3. 36) 7, οἱ. Ρ. ιού, Ι5. ΑΡ
'ὶωὰννης (22) πρεσβύτερος. καὶ ἔκδικος τῆς μεγάλης ἐκκλησίσς: ςὶοείὶίιτιὶιιτ ειιὶ ηιιιιοι·οιι‹1ιιιτι Ατιεὶιἱιιτιιιιτ

3, 72. εἶπεν 3, 83. ΟΡ
'ὶωόιννης (23) πρεσβύτερος καὶ ἐκκλησιέκδικος καὶ ἐπὶ τῶν φυλακιῖὁν (καὶ ἐπὶ τ. φ. οιιι. 5, 86) εὶοετίιιοὶιιτ ειεὶ

ηνεοτοιιεὶμιπ Λιιεὶιὶιτιιιιιι 5, 86. εὶπε 5, ιοο. ΟΡ
'Ιωάννης (24) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς της πλησίον τοῦ ὰγωγου: (3, τε) 66.

(3, 14.) 67. ΟΡ _
'Ιωαννης (23) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς Ἄναοτασίον: εε (5. 68) 39. ('ὶ. της 'Α.] ίιιὶτοτ (3. 53. 76.

σοὶ 38- (5. τοι] 43. ΟΡ
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'Ιωαννης (26) πρεσβύτερος της μεγαλης εκκλησίας καὶ ηγούμενος μονῆς του εν ὰγίοις Εύσεβίου: ἔι (3, 26) 3,
οί. Ρ. 67, 6. ΟΡ ”

'ὶωὰννης (27) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς Θεοδώρου ἐν τηι πὲτραι (ε. τ. π. στο. 3, 68): Ξ (5, 68) 22,
(3, 12] 42. (3, 14] 27. ['ὶ. της Θ.) ὶιιι:ι·ιιε (3, 33. 76. ηο) 21. (3, 1ο7] 26. ΟΡ

,Ιωαννης (28) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τοῦ αποστόλου Θωμα εν τοῖς Μοδἐοτου (εν τ. Μ. οιπ. 3, 12.
14):ἦ(3, 68]23. (3, 12111. (3, 14) 13. ['ί.τού ὰ. θ.εντ. Μ. ) ὶιιπειε (3, 33. 76. σο) 24. (3, 1ο7] 2ο. ΟΡ

'ίωότννης (ερ) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς 'ίσαακίου: δ (3, 12) 33. (3, 14) 4ο. ΟΡ
'Ιωαννης (3ο) πρεσβύτερος Κοίὶ ἀρχίίίονὕρίτη: μονῆς τοῦ ὰγίου 'ίωαννου τῶν Στουδίου: δια χειρὸς Θεοδὼρου

ὰναγνὡστου καὶ μοναχού ἔ (3, 26) 2ο, οί, Ρ. 67, 8, ΟΡ
'ί ωὰννης (31) πρεοβὐ-ΟΡΟΣ καὶ ἀΡΧίὶ-ὶοτνδρίτης μονῆς τῶν Κύρου πλησίον του αγίου 'Ρωμανού ἐν τοῖς “Ελλε-

βίχου: ἦ (3,26] 32. ΟΡ
ίίωὰνὶ„ὶ§ ί32ὶ 'ίίΡεσβύ”ί”εΡ®ῖ καὶ ἀΡΧὶί-ὶαν8Ρί“ὶ“Πς μονῆς τὥν ἑπίκλην Κὼνστα διὰ χειρὸς Σεργίου (3) τού ἐμοῦ

διακόνου (3, 26] 11 διὰ τὸ γράμματα μη εὶδἑναι. ΟΡ
”ίωἀννΤι8 ί33ὶ °π9εοβι?°ίε9ο5 καὶ ἀεκίνονδοίτηε νονἢε τοῦ της ὀοίος ννηνης Μανονηλίον: ΕΞ (3, 261 9, ει.

Ρ. 67, 6. ΟΡ
'ὶωἀννης (34) πρεσβύτερο5 Καὶ ἀρχὶνσνδρίτης μονῆς Μάρα πλησίον τῆς 'Αετίου κινστἐρνης;: ἦ (3, 68) 42.

ί5- 12] 52- ὶ5› 14] 53- ὶύί- “(ἦΞ Μ- Ρ- Τ- Ἄ. κ.) ἰιιτιτιτ (3, 33. 76. σο] 41. (3, 1ο7) 47. ΟΡ
ίίωὰίίνίὶίἑ ί35ὶ 'πρεσβύτεροςκαὶ ηγούμενος μονῆς του ὰρχαγγἑλου Μιχαὴλ της ὲπίκλην τῶν Χαρισίου [τῆς -

-Χ. οιτι. 3, 12. 14): εε (3. 68] 41. [5. 12] 12. (3, 14) το. ('|. του αγίου Μ. τῶν Χαρισίου] ίιιιστιι: (3, 33.
76. σο) 4ο. (3, 1117) 41. ΟΡ .

δὶὰ χείρὁι 'ίὼοίννον [36) διακόνου εε (3, 68] 33 'ίωσηῳ. ΟΡ
διὰ χειρὸς 'Ιωάννου (37) ηωεόνου (3, 14) 6ο Σαββἀτιος (4). ΟΗΑ -
ίὶωἀννηἐ (38) ιίονοίχὁε μονῆς του μακαρίου (ὰββα 3, 68] Μαρτυρίου: ύπὲρ παντων τῶν ἐν τῆι ὲρημωι τῆς

αγίας πολεως 'Ιεροσολύμων (3. 12. 14) μοναχῶνἔέ (3, 68) 84.. (3, 12). 82. (3, 14) 124. ίιιττοε (3, 33, 76)
83- (5. ον) 87· ίε. τοι) 89. ΡΑ

'ίωὰννης (39) πρεσβύτερος καὶ μοναχὸς λαύρας τῶν ὰμμίων της πεδιόιδος [πρεσβύτερος μονῆς ὶδίας ἐν τῆι
πεδιὰδι 3, 68): καὶ ίοιιι. 3, 12. 14. σο) ύπὲρ παντων τὥν ἐκεισε (εν τηι πεδιἀδι 3, 12. 14] μοναχῶν Ξ
[5. 68] 81. (3, 12) 88. (3, 14) 13ο. (®Ι. π. της πεδιὰδος) ίπττατ (3, 33. 76] 85- [5ι 90] 89- [5. 107] 9ὶ- ΡΑ

'ὶωόιννης (4ο) πρεσβύτερος καὶ μοναχός: ύπὲρ πὰντων τῶν ἐν τῶι Ἄιλαι της τρίτης Γίαλαιστίνης μοναχῶν
ἦ [3, 12] 96. (3, 14) 138. ΡΑ

'ίωαννης (41) διακονος καὶ ἀποκρισιὰριος τῆς μωνῆς του μακαρίου Θεοδώρου δεύτερος Συρίας: καὶ ύπὲρ
πὰντων τῶν ἐκεῖσε μοναχὥνζἔ (3, 68] ςιο. ('|. δ. καὶ ὰ. της Θ.) ὶιιεπιτ (3, 33. 76] 63. (3, ηο) 67. (3, 1ο7)
69. ΒΥ

'ὶωἀννης (42) πρεσβύτερος καὶ ἀποκρισιὰριος (αρχιμανδρίτης 3. 68. 55] Ρονῆε Τοὕ κύρου θωμα Σύρος (οιιι.
3, 68): -ἦ Συριοπί (3, 68] 88. ἰιιττοί: (3, 33. 76) 63. (3, σο] 69. 3, 1ο7] 71. ΒΥ

'ίωόιννης (43) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς Θωμᾶ: ἔεΣυριο·ι·ί (3, 68] ο3. ποεοὶο τιιι ὶοεπι εἱι: ειεηοο
:ι. (42). εν

'ίωὰννης (44) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης της μεγαλης μονῆς τῶν 'Ακοιμητων της ύπὸ Φωτεινὸν τὸν
ἐπίσκοπον τῆς Χαλκηδονίων λαμπρας μητροπὀλεως: ἔν (5. 14] 70. ΟΠΑ _

'ὶωἀννης (43) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς Βαρνάβα ύπὸ Φωτεινὸν τὸν ἐπίοκοπονἑἕε (3, 14) 82. ΟΙ-ΙΑ
'ίωαννης (46) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς βρύων ύπὸ Φωτεινὸν τὸν ἐπίσκοπον: εε (3, 14) 1ο1
'ί ωἀ ννης (47) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῆς ἑξαγὡνου ύπὸ Φωτεινὸν τον ἐπίσκοπον της Χαλκηδονίων

μητροπόλεως: ἔἔ [5, 14] 72. ΟΗΑ
'ὶωαννης (48) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τού ὰποστὀλου Θωμα Βρὁχθων ύπὸ Φωτεινὸν τὸν ἐπίσκοπον

” της Χαλκηδονίων: ἑι [5.14] 96- ΟΗΑ
θίωὰννηε (49) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος του αγίου θωμα ἐπὶ δρόμων τῶν ανω ύπὸ Φωτεινὸν τον ἐπίσκο-

πον της Χαλκηδονίων μητροπὀλεως: διὰ Κυρεὥνοε °Π'Ρεσβν'ί'ἐΡον 'ί”ίὶ§ αωῆὲ μονἦΰ καὶ 8εὶ·ί”ίἘΡαΡίον μου 8
(3, 14) 1ο4 διὰ τὸ ἀγρόιμματον είναι. ΟΗΑ

'ίωὰννην (3ο) παραμοναριον κατὰ τον οίκον της Θεοτόκου τὸν διακείμενον καλά Τὴν Τὶ-ίίϋίων μΠ°#Ρὁ°ίΤολιν
Ρ, 32· 39, Σεηἠρω) -Π-ροο-Γρ(Ψα§ ηαιῃὀν Ρ, 82, 34, οί. Ρ. 88, 16. ὁ Ἄκἐωαλος Ρ. 87, 4. 12. 87, 18. σο.
ο Μανιχαῖος 87, 18. 86, 23. ἀπηλθεν Ρ. 87, 4. 12. αποτὶιοπτοτἰεατμτ ο εγιιοαο ὶίἰρἰρὶιειιιὶἰ Ρ. 82, ερ.
83, 22, 87, 12 οί. Ρ. 83, 3ο. 86, 16. 87, 22. 88, 13. 13. 18. 89, ιο. 18. 28. τὸν ἀνεψιὸν του μανδρίτου
Ρ. 88, 18 .

'ὶωσηῳ πρεσβύτερος καὶ ίπ. κ. οιιι. 3, 12. 14] ηγούμονοἐ μονηυ ὶοὶῃ- 5. 12- Μ] '#89 θεοΐὀκοί-ί Μοίοίοε °Γἦ§
ούσης (τ. ού. οιτὶ. 3, 68] εν τῶι λιθοστρὡτωι: διὰ χειρὸς 'ίωὰννου (36) διακόνου (3, 68] 33. δια χειρὸς
Στεφάνου καὶ δευτεραρίου μουἔ (3, 12) 62. (3, 14] 64. ὶύί- Τῆς 8.] ἰιιϊτοί (3. 33. 76. οο) 33. (3,1ο7]
58. ΟΡ



ΠΠ Οί-.ΕΙΠΟΙ ΕΤ ΜΟΝΑΟΗΙ 249

δια χειρὸς 'ίωσηφίου διακόνου καὶ μοναχού ἦ (3, 26) 13 Μαρτύριος. ΟΡ
Καιουμας διακονος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τού μακαρίου Παύλου: (3, 36) 17. ΑΡ
Οαίίίορίιίε ,ίὶίἱιιε .4)ίί|ιοπίί ‹ἰίοι:οοιιιε.· είἰτὶί Ρ. 1ο3, 29. ΑΡ
Καλὼνυμος διακονος καὶ νοταριος: Ιερίε 3, 23. 1οη. κὶεεεὶιτειὶμτ ειεὶ τΡ1ειει·ειπὶι.ιιι·ι Απὶὶιίιιιιιιιι 3, 86. είπε

3, 1ο2. ΟΡ
Κασιανὸς πρεσβύτερος (καὶ μοναχὸς ει‹1‹ὶ. 3, 14) λαύρας του μακαρίου Σαββα: καὶ ύπὲρ τῶν ἐν τηι ἑρημωι της

αγίας πολεως μοναχῶν (ύπὲρ της ύπὸ την αγίανπὀλιν ὲρημου 3, 12. 14) (3, 68) 7ο. (3, 12) 6ο. (3, 14)
111. (Κ. πρ. τῆς λ. τ. μ. Σάββα) ὶιιττοί (3, 33. 76) 72. (3, σο) 76. (3, 1ο7) 78. οί. Ιί';νι·ἰίίοε ι».5ί‹ςιΗιοροΙίε
(Τνείε ιι. Πιιίενε. 49, 2) Ρ. 1ο6, οεη. ΡΑ

Κασσισας πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς (της μονἦι 5. 683 τῶν (3, 68 : οπι. ὶοοίε οοτοτὶε] Λούκα Σύρος
(οπι. 3, 68):Συριστὶ δ (3, 68) 87. ίιιποτ (3, 33. 76) 61. (3, σο) 63. (3, 1ο7) 67. ΒΥ

Κὀνων πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τού αγίου ίίουλιανου Βρὸχθων ύπὸ Φωτεινὸν τὸν ἐπίσκοπον:
Ρ (5. 1-Ω ον- ΟΗΑ

διὰ Κοσμα (1) διακόνου νοταρίου καὶ χαρτοφύλακος οὶιεττὶε Ρτοὶοτὶε 3, 23. ΟΡ
Κοσμας (2) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς (οιιι. 3, 12) τού αγίου προδρὀμου καὶ βαπτιοτού (καὶ β. οπι.

3, 12. 14) 'ίωαννου εν τοῖς Στονδίου: ἔἔ (3. 68) 31- (3. 12) ο. (3, 14) 14. (Κ. του αγίου 'ί. ἐν τ. Σ.) ιιιτπιί:
ίε. 55- 76- νοὶ σο- ίε. 107136- ΟΡ

διὰ χειρὸς Κοσμᾶ (3) μοναχού εε (3,26) 33 'Ηλίας (3). ΟΡ
Κοσμας (4) μοναχός: ύπὲρ παντων τῶν ἐν τῆι τρίτηι Γὶαλαιστίνηι μοναχῶν ἔἔ (3, 12) ηο. (3, 14) 132. ΡΑ
Κυπριανὸς πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῶν 'Οσίας ύπὸ Φωτεινὸν τὸν ἐπίσκοπον της Χαλκηδονίων

μητροπὀλεως: εε (3, 14] 71. ΟΙ-ΙΑ
δια Κυρεῶ νος πρεσβύτερου καὶ δευτεραρίου Β (3, 14] 1ο4 'ὶωαννης (49). ΟΗΑ
Κυριακὸς (1) μοναχὸς μονῆς του μακαρίου Δωροθέου: ἶἔἔ (3, 24) 26. ΑΝΤ
Οςικἱαοιιε (2) 7›ι·εε(›;νίει· οί ίοἔοίίιείξ· ιίίτίί Ρ. 1ο3, 13. ΛΡ
Κυριακὸς (3) πρεσβύ:-τερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς 'Αναστασίου ἐν τῶι αγωγῶι: διὰ χειρὸς Σαββατίου (2)

αποκρισιαρίου εε (3, 26) 23. ΟΡ
Κυριακὸς (4) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τού αγίου μαρτυρος Γεωργίου ἐν τῶι Ξηροκέρκωι: ἔἑ (3, 12)

εε- (5. 141 33- ΟΡ
Κυριακὸς (3) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῶν Εύφημίου: εε (3, 68] ιο. (3, 12) 13. (3, 14] 17. (Κ.τῆς

Εύ.] ί1ιί;πιί: (3, 33. 76. ρο. 1ο7) 9. ΟΡ
Κυριακὸς (6) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος (αρχιμανδρίτης 3, 26) μονῆς τού αγίου 'ίωαννου (τ. ὰ. '|. οιτι. 3, 12.

14. 26) ἐπίκλην (τῆς ε. 3, 26; οιιι. 3, 12. 14) τῶν Σύρων: ἕἑ (3, 26) 16, οί. Ρ. 67, 7. (3, 68) 39. (3, 12)
22. (3, 14] 8. (Κ. τοῦ ὁι. ὶὶ. τῶν Σ.) ὶιιτιτιτ (3, ςιο) 39. (3, 1ο7] 16. ΟΡ

Κυριακὁς (7) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης (ηγούμενος 3, 12.14] λαύρας τῶν πυργίων τού 'ίορδανου
(τού ὶί. οιτι. 3, 12. 14): ύπὲρ παντων τῶν ἐν τῶι 'ὶορδανηι μοναχῶν (καὶ ύπἑρ τῶν εν τηι ερημωι της
αγίας πόλεως μοναχῶν 3, 68] § (3, 68. 12) 7ο. (3, 14] 112. (Κ. πρ. καὶ η. τῶν π. τού '|.]ἰιι1ι·ιι1 (3, 33.
763 73- (5-901 77- ίε. 1071 79- ΡΑ

Κύ ικος διακονος (πρεσβύτερος 3, 14] καὶ μοναχὸς (μοναχὸς καὶ δ. 3, 68) τῆς Νέας λαύρας: καὶ ύπὲρ τῶν ἐνΡ
τῆι ἑρημωι ής αγίας πόλεως μοναχῶν (ύπὲρ παντων τῶν ἐν τῆι ἑρημωι 'ίεροσολυμων μοναχων 3, 12. 14)

8 ο ]ξ (3, 68) 77. (3, 12) 76. (3, 14] 116. (Κ. δ. καὶ μ. της Ν. λ.) ίιιετειτ (3, 33. 76) 8ο. (3, σο) 4. [5. 1 7
86. ΡΑ

Οςινίσιίιε ει‹ὶ›εΖἱ‹ισσιιι:ε.· κίἱννίί 7›. 1ο1, 11. ΑΡ
Κυρίων πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῶν Αἰγυπτίων: ιἶἑ (3, 68) 23. (3, 12. 14) 24. (Κ. τῶν ΑΙ.) ὶιιτιτιι.

ίε- εε- 76- νοὶ 22- ίε-107) =7- ΟΡ __
Κωνσταντινος (1) μοναχὸς καὶ αιτοκρισιαριος τού της ὁσίας μνημης Ἄοτερίου: εε (3, 24) 17. ΑΝΤ
Κωνσταντῖνον (2) ἀπὸ λαικῶν διακονον Ρ. 93. 3: οί. 8ειιοι·. ερ. εεὶ. 7, 7 Βτοοὶιε
Κὼ νστας πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς του της οσίας μνημης Δίου: δια χειρὸς Στρατονὶκου (2) πρεσ-

βύτερου καὶ δεντεραρίου εε (3, 26) 2, οί. Ρ. 67, 6. ΟΡ
Εεοιιίὶιιε (1) ῇίίιιε Ασιπίοίἱἱ α'ίτι1:ο7ιιιε.· σἱίκίί Ρ.1ο3,33. ΑΡ 4
Εεονιείιτε (2) ῇίὶιιε Μαίτοσιἰαιιιῖ (Μαετοιιί Ρ. 1ο3, 29) τίἱσιεοοιιιε: ‹ὶί:ι·ίί Ρ. 1οο, 7. 1ο3, 29. ΑΡ
Εεστιίὶιίε (3-8) εΖἰαι:ωιιιε.· είίπιἰί Ρ. 1οο, 33. 33. 1ο3, 33. 36. 1ο6, 3. 4. ΑΡ
Λεὁ ντιος (ο) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τού αρχαγγἑλου Μιχαηλ τοῦ ἐν τοις Τὶουσίου: (3, 26]

54. ΟΡ
Λεόντιος (ιο) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τού ἐν ὁσίοις Τρύωωνος: [5. 26) 1ο, εί. Ρ. 67. 6. ΟΡ
Λεύ ντιος (11) ηγούμενος καὶ (η. καὶ οιιι. 3, 12) μοναχὸς ίδίου μοναοτηρίου (ί. μ. οιιι. 3, 12. 68) καὶ τοποτηρη-

της τῆς ὲρημου πασης (3, 68 ; οπι. 3, 12. 14): ύπὲρ παντων τῶν ἐν τηι ἐρημωι καὶ ίορδὰνηι (υπερ των
' · ὶ ' ' (οιτι.κατὰ την ερημον 3, 12] πατερων Ώ (3. 68) 73. (3, 12] 74. (3, 14) 117. (Λ. μοναχὸς κα ηγούμενος

Αειει οοτιεὶὶὶσι·ι.ι±ι·ι οεεμπιειιὶεοιιιπι. 'Γοιι·ι. ΠΙ 33
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5, 1ο7] καί τοποτηρητὴς τῆς ερημον πάσης (καί τοπο°τΠΡί)'ί“ίί§ - πάσης οπι. 5, 55. 1ο7]] ἰιιί:ι·ε.ι: (5, 55.
76] 76. (5, 9ο] 8ο. [5, ιο7] 82. οί. .Κηπίἰἰοε υ. δἰηιίίιοροἰίε [Τεπιε ιι. Πιιιετε. 49, 2] Ρ, 272 ε. Λεόντιος
(ις). 388 εη. ειοο. ι(ο2. .ιο3. ΡΑ

Λογγῖνος διάκονος: [5, 24] 2. ΑΝΤ
Μακάριος διάκονος καί νοτάριος (8. καί ν. καί άποκρισιάριος 5, 117. νοταριος διάκονος καί άποκρισιάριος

5, 78]: ίοἔίι: 5, 23. 78. είοειίιιειίιιτ αεί ηιιειοτοιιὀιιιπ Αιιί;ίιίιι·ιιιτιι 5, 103. είπε 5, 117. ΟΡ
Ιιίαεεείοιιἰιιε αἱαεοιιιιε: ἀίπίί Ρ. 1ο5, 52. ΑΡ
Μάμας μοναχὸς μονῆς του μακαρίου [ὰββα 5, 68] Μαρτυρίου: καὶ ύπὲρ τῶν εν τῆι ὲρἠμωι της άγίας πολεως

μοναχῶν [ὑπὲρ πάντων τῶν ἐν τῆι ἐρὴμωι 'ίεροσολύμων μοναχῶν 5, 12. 14] (5, 68] 79. (5, 12] 8ο.
(5, 14] 122. ιιιττιιι; (5, 55. 76] 82. (5, οο] 86. (5, 1ο7] 88. ΡΑ

Μάρας (1) πρεσβύτερος καί αρχιμανδρίτης μονῆς του μακαρίου Βασιλείου: ξ (5, 56] 8. ΑΡ
.Ματσε (2) ιἱ·ἰτισοιιι‹ε,· ‹Ζὶ;ι·ί# Ρ. 1ο6, ιι. ΑΡ
Μαριανὀς πρεσβύτερος καί άρχιμανδρίτης (ἡγουμἑνου 5. 55. 76. οο. 1ο7] μονῆς τοῦ ἐν άγίοις Δαλματίου και

ἔξαρχος τῶν μοναοτηρίων της βασιλίδος πόλεως (οί. Ρ. 52, 18. 58, 21. 128, 1]: ἶἑ (5. 59] Ρ. 153, 52.
(5, 68. 12. 14] 1. ίιιττει: 5, 7. 5, 55 Ρ. 128, είε. 5, 76 Ρ. 156, 5ο. 5, ηο Ρ. 165, 27. 5, 1ο7 Ρ. 172, 5, ΟΗΕ"
τείειτίοηειιι Ρ. 154, 15. ΟΡ

Μαρῖνος (1) πρεσβύτερος καί ὴγούμενος μονῆς Γίαυλίνου: Ξ (5, 68] 28. (5, 12] 56.· (5, 14] 45. (Μ. τῆς ί-ίαύλου]
ίπττοι; [5,55. 76.ηο] 27. (5,1ο7] 31. ΟΡ

διὰ χειρὸς Μαρίνου (2) άναγνὼοτου ξ (5, 12] 5ο. (5, 14] 51 Παύλος (5). ΟΡ
Μαρίνος (5) πρεσβύτερος καί ηγούμενος μονῆς ὰνδριάντων ύπὸ Φωτεινὸν ἐπίσκοπον: ἔ (5, 14] τοο. ΩΗΑ
Μαρ κελλῖνος πρεσβύτερος καί ηγούμενος μονῆς του άρχαγγἐλου Μιχαὴλ 'Ρουφινιανὀῖιν ύπὸ Φωτεινον τον

ἐπίσκοπον: ἦ (5, 14] 81. ΩΗΑ
Μάρκελλος (1) Βιάκονος: ξ (5, 24] 1ο. ΑΝΤ
Μακοεἱἰιιε (2) αίαεοιιιιε: αίκἱί Ρ. 1ο6, 5. ΑΡ
Μάρκελλος (5) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς του Δαλματίου ύπὸ Φωτεινὸν τὸν ἐπίσκοπον: ἔ (5, 14]

οτ. ΟΗΑ
Μάρκος (1) πρεσβύτερος καί ηγούμενος μονῆς τῶν Θεοδώρου άπο ἐκσκεπτὀρων: (5, 68] 26. (5, 12] 28.

Ε5. ι-Η 37- ΕΜ· τιιε Θ-Ι ίνιιει Κε. 55. 76. 901 25- Ε5. ΙΟΝ 30- ΟΡ _
Μάρκος (2) πρεσβύτερος καί άρχιμανδρίτης μονῆς ἑιτίκλην Ἱερουσαλἠμ: εε (5, 26] 24, οί. Ρ. 67, 8. ΟΡ
Μάρκος (5) πρεσβύτερος καί ηγούμενος μονῆς του άγίου μάρτυρος Κυρίκου: ἔι διὰ χειρὸς Αύξάνοντος Βια-

κόνου (5, 68] 52. -- (5, 12] 51. (5, 14] 52. (Μ. του άγίου Κ.] ἱιιτπιτ (5, 55. 76. ηο] 5ο. (5, 1ο7] 55_ ΟΡ
Μαρτύριος (1) πρεσβύτερος καί ὰρχιμανδρίτης μονῆς τῆς κατά Βασιανὸν τὸν τῆς ὁσίας μνήμης: ἦ [5, 26] 15,

οἱ. Ρ. 67, 7. ΟΡ
Μαρτύριος (2) πρεσβύτερος καί ὰρχιμανδρίτης μονῆς Ούάλεντος της τοῦ άγίου ,ίωάννου βοοττιστοῦ:

(5, 12] 65. (5, 14] 66. ‹:Ρ
Μαρτύριος (5) πρεσβύτερος καί ηγούμενος μονῆς Πέτρου ήτοι Ούάλεντος καί Δαυδάτου πλησίον τῶν

Ἄποστὀλων: εε (5, 68] 5ο. (Μ. τῆς Τί. πλ. τῶν 'Α.] ὶιιττειι; (5, 55. 76. ηο] 48. (5, 1ο7] 55. ΟΡ
Μαρτύριος (ει) μονάχος τῆς Νέας λαύρας: ύπὲρ πάντων τῶν ἐν τῆι ὲρἡμωι 'ίεροσολύνων μοναχῶν ἔἔ Ε5. 12]

84. [5, 14] 126. ΡΑ
Μαυρίκιος ύιτοῦιάκονος: Β (5, 24] 4. ΑΝΤ
Μεγαλη μερος πρεσβύτερος καί ηγούμενος μονῆς Κρανίδων ύπὸ Φωτεινὸν τὸν ἐπίσκοπον τῆς Χαλκηδονίων:

ξ (5, 14] 8ο. ΟΙ-ΙΑ
Μερος Ρι·εεί›;ν2ει·.· κἱἰπἰὲ Ρ. 98, 2. 1οο, 21. 1ο4, 12. ΑΡ
Μηνας άναγνὡστης καί σεκουνδοκἠριος νοταρίων τοῦ άποστολικοῦ θρόνου τῆς πρεσβυτἐρας 'Ρώμης (5, 16.

ιη. 123; αναγνώστης της ὰποστολικης καθἑδρας της πρεσβυτἑρας 'Ρώμης καί νοτάριος σεκουνοοκὴριος
5, ῦιι; αναγνώστης καί νοταριος σεκουνδοκἠριος της πρεσβύτιδος ”Ρὡμ'ι'ι§ 5» 7ο]ι ίεεἰί: 5. 64. 7ο. 125.
16. 19

Μὀῦεστος πρεσβύτερος καί ηγούμενος μονῆς ἑπίκλην τῶν Λυκαὀνων : διὰ χειρὸς Φλαβιανού πρεσβυτἑρου καί
δευτεραρίου ἔἔ (5, 12] 44. [5,1ι(] 4.6. ΟΡ

Μουσίλιος πρεσβύτερος καί ἀρχιμανίῦρίτης μονῆς τού μακαρίον Βαρναβἄ: ὲἶ (5, 56] ςι. ΑΡ
Μωσῆς πρεσβύτερος: (5, 24] 15. ΑΝΤ
Νἐσταβος πρεσβύτερος [καί μοναχὸς ει.‹1εί. 5, 12. 14] της λαύραἰ Τοϋ μακαρίου [της οσίας μνήμης 5, 68] Φιρ-

μίνου: καί ύπερ τῶν ἐν τῆι ἐρἠμωι της αγίας πόλεως μοναχὥν [ύπὲρ πάντων τὥν ἐν τῆι ύπὸ τὴν--αγίαν
πόλιν μοναχῶν 5, 12. 14.] ἦ [5, 68] 71. ἰιιττειίε [5ι 55- 76] 74- [5ι 90] 78- [5, 107] 8ο. ΡΑ

Ν ἱκων διάκονος καί μοναχὸς μονῆς του μακαρίου Θεοδοσίου: ύπὲρ πάντων ἐν τῆι ἑρὴμωι 'Ιεροσολύμων μοναχῶν
[5,12] 79. [5,14] 121. ΡΑ

Νὀννος (1) Βιάκονος μονῆς τού μακαρίου Παύλου: ἔ [5. 24] 18. ΑΝΤ
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Νοειιιιεε (2) ,ιίίιίίιίε Εονίαείιι α·ίαεοιιιισ.· είίννίιῖ Ρ. 105, 55. ΔΡ
Παλλάδ ιος πρεσβύτερος καί αρχιμανδρίτης μονῆς τού μακαρίου Ούαλεντίνου τού ἐν τῶι Κοπριολης: ἔ (5, 56]

5, οί. Ρ. 1οο, 16. ΔΡ
Πα ντολεων πρεσβύτερος καί αρχιμανδρίτης μονῆς της ὲπιλεγομἑνης Βεναντίου: δ (5, 26] 57. ΟΡ
Παύλος (1) μοναχος μονῆς τού μακαρίου 'ί-ίονχίου: έ (5, 24] 25. ΑΝΤ
Ραιείιιε (2) ειίίαοοιιιιε: αίαιιξί Ρ. 1ο6, 1. ΛΡ
.Ραιίίιιε (5) ειιίπίίοεοιιιιε οίίαίί Ρ. 1ο1, 5. ΑΡ
Παύλος (.(.) νοταριος καί διάκονος [διάκονος καί νοτάριος 5, 1ο5. 116] : Ιορίί; 5, 25. είοείίιιοίιιι· οτί ςμιοοτοοείιιιπ

Λιιιίιίιιιιιιιι 5, 1ο5. είπε 5, 116. ΟΡ
Παύλος (5) πρεσβύτερος καί ηγούμενος μονῆς τῆς άγίας μάρτιιρος Ἑρμιὸνης τῆς διακειμἑνης πλησίον τῶν

Ἑλλεβίχου [τῆς δ. - Ἐλλ. οιιι. 5, 68]: Ξ (5, 68] 65. διά χειρὸς Μαρίνου (2) άναγνὼστου Ξ (5, 12] 50.
(5, 14] 51. (Π. της άγίας Ἑ.] ίιιει·ε.ί; [5,οο] 62. (5, ιον] 2ο. ΟΡ

Παύλος (6) πρεσβύτερος καί ηγούμενος μονῆς τού άγίου Ζηνοβίου: Ώ (5, 12] 57. (5, 14.] 59. ΟΡ
Παύλος (τ) πρεσβύτερος καί αρχιμανδρίτης μονῆς τῶν Αυκαὁνων: ἔ (5, 26] .ς-5. ΟΡ
Παύλος (8) πρεσβύτερος καί ηγούμενος Τίἑτρου καί Παύλου τῶν άποστὁλων, Σεργίου καί Βάκχου τῶν ι-ίαυΐὐ·

ρων: 6 (5, 14] 54. (Π. τού άποοτὁλου Πἑι-ρου πλησίον τού παλατίου] ίιιίτειι (5, 55. 76. ηο] 54. (5,
1ο7] 59. ίείοιιι οεεε ιιίε1οαιι· Τί. πρεσβύτερος καί ηγούμενος: ξ (5, 68] 56. ΟΡ

Παύλος (ο) πρεσβύτερος καί ηγούμενος μονῆς τῶν 'Ρωμαίων πλησίον τῶν Ποτροίνου ίπλ. τ. Π. οιιι. 5, ῦ8]:
ἦ (5, 68] 5. (5, 12] 8. (5, 1.ι(.] 11. (Π. τῶν Ψωμαίων] ὶι·ιί:ι·οί: (5, 55. ?6.οο. 1ο7] ιι. ΟΡ

Παύλος (ιο) πρεσβύτερος καί ηγούμενος μονῆς Σαμουηλ (Σαμουηλίου 5, 68] κατά τὸν Σκύθην (κ. τ. Σ. σιν-
5, ο8]: ἔ (5, 68] 21. διά Ζωτικού (2) διακὁνουἔ (5, 12] 51. (5, 14.] 25. (Π. της Σαμουηλίου ίΣαμουηλου
[5,55]] ί1ιτ1·ε.τ (5,55.76.οο] 2ο. (5,1ο7] 25. ΟΡ

Παύλος (11) μοναχος (διάκονος 5, 59] καί άποκρισιάριος της μονῆς τού μακαρίου Μάρωνος της εξαρχούσίίἱ
τῶν μοναστηρίων δευτέρας Συρίας (ἐν τηι δευτἐραι Συρίαι μοναστηρίων 5. 12. 1.): δευτέρας Συρίας 5. 68]
άποσταλείς παρά τού κοινού τῶν άρχιμανδριτῶν καί μοναχῶν της αύτῆς χώρας (άιτοσταλείς _- χὼρσ9
οιιι. 5, 12. 1.1. 68]: ἔἑ (5, 59] Ρ. 152, 6. καί ύπἑρ πάντων τῶν ἑκεῖσε μοναχῶν (ύπἑρ τῶν εν τηι δευτἐραι
Συρίαι άρχιμανδριτῶν καί μοναχῶν 5. 12. 14.] (5. ῦβί 85- ί5. Π] 97- ί5- (4) 539- ΕΠ- μ- καί ὰποκ- μοι-ίίίΞ
της Μάρωνος] 1ι·ιι:ι·ειί: (5, 55. 76] 5ο. (5, οο] 65. (5, ιο;.·] 65. οί. Οοίί. Διιοίί. Ρ. 568,15. ΒΥ

Παύλος (12) πρεσβύτερος καί ηγούμενος μονῆς Γαλακρηνῶν ύπο Φοιτεινον τὸν ἐπίσκοπον: εε (5, 12,] 84. ΟΗΑ
Παύλος (15) πρεσβύτερος καί ηγούμενος μονῆς της πηγης ύπο Φωτεινὸν τον ἐπίσκοπον της Χαλκηδονίων:

ὲι (5, 1..) 7;-. οι-1.-ι _
διά χειρος Παύλου (14) διακόνου εε (5, 14] 94 Εύγἐνιος (4). ΟΗΑ
Ροίαἕίιιε τίίσοοιιιιε οοοίεείοο Ιΐοιιισιισο: ἔ (5. 151] 12. (5, 40] 8- _ ξίί- δίακὸνῦϋ Τἦἱ ἀποσίολίκῆἱ κσθἑδίίαί

ιινὼι-ης 5. 4811 εεινει ενιιαιο ίε. -ιί 8- 53- Ε5. 52- 231 εε- ίε. 811 67- (5. κι-ιί 66- εί- Η ε- 'ύνενιιπὸι
Ξίερίιαιιιιε (4) Ροἐνιιε (1) οί Ιιιίίοιιιιε (ιι) ιἱίσοοιιί [τῶν τηνικαύτα άναγνωοτῶν Ρ. ος), 25]: ‹ίί2·ι:ι·ιιιι-ί

Ρ. -52, 55. ΑΡ
'Πετρος (2) πρεσβύτερος καί ηγούμενος μονῆς της θεοτὁκου Μαρίας καί τού άγίου μάρτυρος Διομηδους ἐπίκλην

'Ιερουσαλημ (μονῆς οτιλεγομὲνης 'ί. 5, 12. ι.<,): Ξ (5. 68] 52. (5. τε] ον- ί5. Ι-ιί 44- ίίί- 'ί'ῆ§ ίίεοΐὁκβυ
καί τού άγίου Δ. ἐν 'ί.] ίιιιτοί (5,55.ς.·6.οο] 51. (5, 1ο7] 57. ΟΡ

διά χειρος Πἐτρου (5) ἔἑ (5, 26] 55 Δε-ιρὁΘε0Ξ ίιί- ΟΡ _
Πἑτρου (ιι) νοταρίου: οιίεει εςιιιοαο (5,.ι] 55. (5, 52. 75] 57. (5, 87] ;.·ο.(5,1ο.(.]6η; οί. ιι ε. 'Αγαπητ-.σε
Πολύευκτος διάκονος καὶ μοναχὸς τῆς (οιιι. 5, 68] μονῆς τού μακαρίου (αββά 5, 68] Θεοδοσίου: καί ύπὲρ των

ἐν τῆι ἑρημωι της άγίας πόλεως μοναχῶν [ὑπὲρ πάντων τῶν ἐν τηι ἑρἠι-ιωι ”ίΕμ0σΘλι-ἶιί-(ων μοναχῶν 5- Π-
12] ἑ (5, 68] 75. (5, 12] 77. (5, 14] 115. (Π. διάκονος τἦΞ ιι. τού άββα Θ.] ίιιαειί (5, 55. τῦ] 78- ί5- 90]
82. (5, 1ο7] 84.. ΡΑ

Πολοχρὁνιος (1) πρεσβύτερος μονῆς τού άρχαγγἑλου Μιχαὴλ τού ἐν τῶι αίθρίωι (μονῆς της ἑπίκλην αίθρίου
5' 68; μονῆς τῆς ἐν τῶι αὶθρίωι 5, 26]: (5, 26] 12, οί. Ρ. 67, 7. διὰ χειρὸς Σἐύηβιανοὕ (Ι) μοναχθί-ί' 58
(5, 68] 46, οί. 2.7. διά 'Αναστασίου (6) μοναχούἔἔ (5. 12] 56- [5. Μ] 57- [Π- Τοῦ ί'ί'ῆΞ 5. 107] αίθίίίονί
ί1·ιί;ι·ει.τ (5, 55. 56.90] 26. [5,1-σρ] 51. ΟΡ

Πολυχρὀνιος (2) πρεσβύτερος καί αρχιμανδρίτης μονῆς τῶν Κρητικῶν: Ε (5, 68] 62. (5, 12] 61. (5, 14] 63-
(Π. τ. Κ.] ὶιιττεε (5,οο] 61. (5,1ο7] ιο. ΟΡ

'Πολυχρονιος (5) πρεσβύτερος καί ηγούμενος μονῆς 'Αλαπἑδων ύπο Φωτεινον τον ἐπίσκοπον της Χαλκη-
δονίων μητροπὀλεως: εε (5, εκ] 76. ΟΗΑ

Προκοπιος (1) πρεσβύτερος καί αρχιμανδρίτης μονῆς τού μακαρίου Θεοδοσίου: ἔ (5, 56] 5, οί. Ρ. ιοο, 16. ΛΡ
'Προκόπιος (2) μοναχὸς καί πρωτοδιάκονος πιοιιειετετἰε Θεοδώρου (5). ΟΡ _
'Ραβουλας πρεσβύτερος καί αρχιμανδρίτης μσνἦἐ Τηὲ ἑπίκλην Τοῦ 'ΠΙΣ ὁσίαυ ΝΠΙΝΠΞ Ἡλίϋι δίὰ Χείβὸἐ Θωίία

(8) διακὁνου εε (5, 26] 28 διά το μη είδἐναι Ἑλληνιστί. ΟΡ. 32* ἰ.ν
ιἑ
ἔν?...
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.ίῖίοιιιιιε ιίἐαοοιιιιε: είέλείί Ρ. :ιο1, 14. ΛΡ
'Ρὀδων πρεσβύτερος καί αρχιμανδρίτης μονῆς (τῶν 21111. 5, 12] Θεοδώρου: ἔ [5- 68] 17- ί5. 121 63- ί5- 14160-

('Ρ. της Θ.] ίπποι: (5, 55. 76. 9ο] ιο. (5, 1ο7] 21. ΟΡ ί
Ξἰιιίἑιιιεε (1) ιιίίσοοιιιιε: ιτίέινίι Ρ. 1ο5, 55. ΛΡ
“Ρουφῖνον (2) επί πολλούς χρόνους οίκονομησαντα τα της εκκλησίας πράγματα Ρ. 92. 2ο. 99, ιο. τούς

κληρονὁμους 'Ρουιρίνου Ρ. 98, 5ο. 51. 99, 16. 1οο, ει. 'ίωὰννης ο τούτου κληρονομησας Ρ. 1ο1, 21. τού
πράγματος τού κατά 'Ρουερῖνον Ρ. 1ο1, 9. τοῖς κατά ”Ρ. Ρ. τοι, 19. ΑΡ

.ίῖοιι2ο.ιιιιε (1) ρνο.ςί'›5.ιίνι·:.· είίτίί Ρ. 98, 15. 1ο.(, 59, οί. Ρ. 98, 28, ΔΡ

.ίἔοιιιοιτιιίε (2) οι·οίι·ίαίοεοιιιιιε.° οίιῷνίιί Ρ. 1ο5, 25. ΔΡ
Ποιιιοιιιιιε (5) αίαοοιιιιε: αίκίί ρ. 1οδ, 5. ΑΡ
ίΐοιιιοιιιιε (4) οιιοριιοείισ· οίιἰ2ίί Ρ. 1ο6, 7. ΔΡ
'Ρωμανὸς (5) πρεσβύτερος καί ἑκκλησιἐκδικος της μεγαλης ἐκκλησίας (τἦ5_ἐκι‹ληοίοτ5 οίῃ- 5- 9ο]: είοειίιτοίντ

οτί ηιιοοτοιιείμιιι Α11ί;ίιίιτιιι11ι 5, 86. είπε 5, 99. ΟΡ
'Ρωμύλος πρεσβύτερος καί αρχιμανδρίτης μονῆς τού μακαρίου ”ίακὡβου: -είε ί5- 36] 15- ΛΡ
Σάβας πρεσβύτερος καί αρχιμανδρίτης μονῆς τού άγίου Θεομἄ πλησίον τῆς κινστἐρνῆῖί 81, ίιββουλσαβού

πρεσβυτἐρου ἦ (5, 20] .(5 διά το γράμματα μη είδὲναι. ΟΡ
δαύύοίίιιε (Ι) Ρε2εύ5ιίνι·: ι:ίί.τίί Ρ.1οτι, 58. ΔΡ
διά χειρος Σαββατίου (2) άττοκρισιαρίουἔ (5, 26] 25 Κυριακός (-ι)- ΟΡ
Σαββάτιος (5) μοναχος τῆς λαύρας τού μακαρίου Σάββα: ύπὲρ πάντων τῶν ἐν τῆι ἐοἠμωι 'ίεροσολύμων

μοναχῶν ἦ (5, 12] 85. (5,1ιι] 125. ΡΑ :
Σαββάτιος (ει.) πρεσβύτερος καί ηγούμενος μονης Ύπατίου ύπὸ Φωτεινον τον ἐπίσκοπον της Χαλκηδονίων

μητροπὀλεως: δια χειρος 'ίωάννου (57) διακόνου Ε (5, 111.] 69 διά το ἐμὲ γράι-ιι-ία'ί'ϋ ί-ίὴ είδἑναι. ΟΗΑ
Σαλαμί νης (Σαλαμάνης 5, 12] πρεσβύτερος καί ηγούμενος: ύπἑρ παντων τῶν ἐν τηι τρίτηι Παλαιστίνηι

μοναχῶν: ἔἐ (5,12] 92. (5.1.ι] 152. ΡΑ
Σαμουηλ διάκονος Ρ, 75, 29, ΟΡ
Σαμουηλιος διάκονος καί άρχιμανδρίτης μονῆς τού μακαρίου ίίσαακίου: ἄ ίδτ 36] 18- ΑΡ
Σευηριανὁς (1) μοναχός: ἦ μἰοο Πολυχρονίου (1) (5, 88] 4.7. ΟΡ
Σεβηριανὁς (2) πρεσβύτερος καί αρχιμανδρίτης μονῆς Ζωορα τῶν Θερμῶν Σύρος (οιιι. 5, ύ8]: Συριστί ἐἔ

(5, 68] 86. ί1ιί;1:ι.ι: (5, 55. 76] δο. (5, 9ο] οκ. (5, 1ο7] 66. ΘΥ
Σεβηριανὸς (5) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῶν Σύρων ὑπὸ Φωτεινον τον ἐπίσκοπον της Χαλκη-

δονίων: -12 [5,1ιι] 78. ΟΙ-ΙΑ
Σἑργιος (1): ἦ [5,21(.] 11. ΑΝΤ
Σέργιος (2) μοναχος μονῆς τού μακαρίου Συμεῶνος: [5. 9-4] οί- ΔΝΤ
δοιηιίι.-ιο (3) 7ϋνεεύ5×#ι:ν: είίτίί Ρ. τοκ, 21. 105, 29. ΔΡ
Σἐργιος (2) πρεσβύτερος καί αρχιμανδρίτης μονῆς τού μακαρίου Θαλασσίου ί5- 36] 10- ΔΡ
διά χειρος Σεργίου (5) διακόνου καί άποκρισιαρίου ἕ (5. 26] Π ”ίωὰνίίί'ίΞ ί32ί- ΟΡ
Σέργιος (6) -πρεσρηηςρσς και (σαι. 5, 68] περιοδευτης τῶν ὰγίων εκκλησιῶν ἑιτί χαιρίων της πρώτης Σύρων

επαρχίας (τῶν αγίων- ἐπαρχίας 5, 68;οιτι.1οοίε σειρας): ἐἔ (5, 68] 91. ίπποι: (5, 55. 76] 69. (5, 9ο] 75.
(5, 10.9 75. ετ. ιιεεειο επ ιοειιι αν ειηεε Σέργιος πρεσβύτερος καί πεοιοδευτης νονιιε Γινδὰρσν:
ἕ 15.621 33

Σεργίου (7) τού διακὸνου: Ιορίι; ίιι οοοίοείει Τι-τί Ρ- 85. 13
Σίλας πρεσβύτερος καί ηγούμενος μονης τῶν 'ί·ίλία: ἦ (5. 68] 20- [5› [2] 51- ίὅ- 14] 52- [Σ Τηὅ Ή-1 ίῃίϋί-Ρ-ί

15.55-26.201 ιο- (5. 1271 εε- ΟΡ
Σολομὼν μοναχος τού μακαρίου Ούαλεντίνου τού Καπροἐλης: ἔ ί5. 24] 19- ΑΝΤ
Στεφανος (1) διάκονος: ἦ (5, 22] 5- ΑΝΤ
_5ς5,5),5„„-5 (5) 5) 5155,- 5)5ρ,ι)5)-5),-.ς (5) ρι·ι:·εύ).×ἐοι·ί.· ιίίαενιιιιιῖ Ρ. 99, 5ο. δὲορίιοιιιιε ρνοεύγίνν: ιἱίαἐί Ρ. τοις,

51. ΔΡ
8ι!ι:75ίι2:ιιιι.ς (2) .Ροίνιιε (1) σέ ῖιιἔίαιιιιε (2) ιὶιίοοοιιιἶ [τῶν τηνικαύτα ὰναγνεοστῶν 1)- 99. 25]: ι.ἱἑ.νοι·ιιιιΣ

Ρ. 92, 55. Στεφανος ο διάκονος Ρ- 96. 2- κἀγὼ Σ- οίδί-ῖί Ρ- 93- 6· ΔΡ
Ξίορίιοιιιι-ε (5--9) εἱίσοοιιιιε: είίνσίί Ρ. 105, 29. 55. 56. 1:16, Ι. ΔΡ
δίορίιοιιιιε (ιο) οιιο,9ιιιοείνε,· είίτίί Ρ. 1οδ, 8. ΑΡ _
Στέφανος (11) πρεσβύτερος καί άρχιμσνεβίΐίιῖ ί-ίονἢῖ Τοῦ ὰἴίου Θεοεὼβουί δε ίὅ- 36] 6- Εί- Ρ¬ 106. Ξ6- ΑΡ
Στεφανος (12) νοταριος καί διάκονος: ίερὶτ 5, 25. ΟΡ _
Στἑφανος (15) πρεσβύτερος καί ηγούμενος μονης τῶν Κὼνστα: διά χειρος 'ίακὼβου (5) διακόνου εε (5. 68] 57.

ἦ (5, 12] 2ο ,(5, 12] ιο. (Σ. της Κ.] ίτιττατ (5, 55. 76- 90] 36-ίῶ Ν7] 4-ῖί- ΟΡ
Στεφανος (12) πρεσβύτερος καί ηγούμενος μονῆς τῶν (Ολ)-'ίίΐίίοί-'ἶ 88 [δι 68] 7- ίδ. Ω] 38- [5. 14] 7. της

'Θ.] ίιτίτοί (5,55.76. 9ο. 1ο7] 6. ΟΡ

“ __.--σύ
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Στέφανος (τς) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῶν Γὶρομὼτου: έ [ς, 68) 13. (5, ιε) ι7. (5, ις) ετ. (Σ.
τῶν Τί.) ὶιιττειί: [ς,_ς5.76.ρο. ιο7] 12. ΟΡ

Στεφανος (το) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῶν 'Ρωμαίων πλησίον τού αγίου Γεωργίου Συκῶν:
(5, 14] 68. ΟΡ

δια χειρὸς Στεφάνου (17) μοναχού ἔκ (5, 26] 47 Βιβὲντιος. ΟΡ
Στεφανος (ι8) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς Εύξερίου: καὶ ύπὲρ παντων τῶν ἐκεῖσε μοναχῶν ἔ [5. 68) 92.

ὶι·ιὶιι:ι.ὶ. [5, 55. 76] 64. [5_ηο) 68. [5, το7) 7ο. ΞΥ
Στεφανος (το) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς 'Αντιοχειανῶν ύπὸ Φωτεινὸν τὸν ἐπίσκοπον: (5. ι.))

85. ΟΗΑ
Στεφανος (2ο) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς του αγίου Ζαχαρίου τού Στιβαραχίου ύπὸ Φωτεινὸν τον

ἐπίσκοπον: § [5, 14.] 103. ΟΗΑ
Στέφανος (21) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῶν Κοκκίου ύπὁ Φωτεινὸν τὸν ἐπίσκοπον Χαλκηδονὶων:

ἔἔ [5. 14.] του. ΟΗΑ _
Στεφανος (22) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς Ὁρχἀδων ύπο Φωτεινὁν τὸν ἐπίσκοπον τῆς Χαλκηδονὶων

μητροπὁλεως: (5, 14] 73. ΟΗΛ
Στέφανος (23) πρεσβύτερος καί ηγούμενος μονῆς τῶν Στεφανα ύπὁ Φωτεινὁν τὸν ἐπίσκοπον τῆς Χαλκηδο-

νίων: ἦ (5, 14] 97. ΟΗΑ
Στεφανος (24) πρεσβύτερος καὶ ἠγούμενος μονῆς τῶν αγίων τεσσαρακοντα ύπὸ Φωτεινὸν τὸν ἐπίσκοπον:

ἔ [5, 14] 86. ΟΡΙΑ
ὅὲινσὲερἱιιε (1) ατιαρσιοείσε: ιἱπνἑα Ρ. τοῦ, 8. ΑΡ
Στρατὴγιος (2) διακονος καὶ μοναχὸς μονῆς τού μακαρίου 'ὶωἀννου [τοι”3- 'ί. οιτι. 5, τ2. τις): καὶ ύπὲρ πὰν-

των τῶν ύπὁ Σκυθὁπολιν μοναχῶν [ύπὲρ παντων τῶν ὲν τῆι δευτἐραι Τίαλαιστίνηι μοναχῶν 5, 12. 14):
ει Ε5. 681 83- Ε5. ±ι21σΙ- Ε5. ιιὶ 133- ὶιισει Εεεε. 76187- Ε5. ον) νι- Ε5. ιονὶ σε- ΡΑ

Στρατονικος (τ) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς του αγίου Δομετἰου: -εἰ; (5, 68) 48. (5, ι2) ςι. (5. 14] 36.
[Σ τῆς Δ.] ὶπὶιτιτ (5, 55. 76. σο] 45. (5, ιο7] ςο. ΟΡ

διὰ χειρὸς Στρατονἰκου (2) πρεσβυτἐρου καὶ δευτεραρἱου ἕἐ [_-ς, 26] 2 ἕἑ Κὼνστας. ΟΡ
Συμεὼν (:ι) μοναχὸς μονῆς τοῦ μακαρίου Ἄγοιπητοϋ: ξ (5, 24] 2ο. ΑΝΤ
Συμεὼ νης (2) μοναχὸς μονῆς ίουγἀτων τοϋ ι-ισκσρἰον Παύλου: [5, 24) 24. ΑΝΤ
Ξηισιισοτισε (3--6) κίἱσοοιιιιια αἱκἱί ρ. 1οο, 28. τος, 35. τοῦ, 3. 4. ΑΡ
Συμεὼν (7) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τοῦ μακαρίου 'Αγαπητού [ς, 36) 2, οί. ρ. ιού, ις. ΑΡ
Συμεὼν (8) αιακονος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τού μακαρίου Εύγραφίου: ἔς (5, 36] ι2. ΛΡ
Συυεὼν (9) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης τῶν Κοιιονμἄι ἔ [5. 26] 42. ΟΡ
Συμεὼ νης (το) διακονος καὶ ἀποκρισιὰριος μονῆς τοῦ μακαρίου 'ίακὡβου δευτέρας Συρίας: καὶ ύπἑρ πὰντων

τέῖὁν ἐκεῖσε μοναχῶν [5, 68] Βη. [Σ δ. καὶ ὸι. τῆς 'ὶ.] ὶιιὶτειὶ [5„ 55. 76] 62. [5, ηο] 66. [5. ιο7] ῦἶἔ-
ΞΥ

Ξηνσιτίαε (1) ειῖέεωοπιιε: 222€: ρ. ιού, ς. ΔΡ
Σωφρὀνιος (2) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς Θεοδώρου Αὶγυπτίου: (5, 26) 26. ΟΡ
ῖωφρὀνιος (3) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῆς ἐπίκλην ἐν τῶι καλαμἱωι: (5, 26) ις. ΟΡ
Σωφρο ιι ίου (4) πρεσβύτερου καὶ αρχιμανδρίτου τῆς μονῆς Θεοδοσίου καὶ πρώτου πασης της ἐρὴνον ” ὶευϋσῦ·

λύμων 5, ςο ρ. ης, 36, οί. Ήσύχιος (2). ΡΑ
Τερἑντιος πρεσβύτερος καὶ ιὶοναχὸς Εκ. ι.ι. οιιι. 5, 68. 55. 76. ρο) της (οιιι. 5. 68] Νεας λαύρας: καὶ ϋίί'ἑΡ Ἰὥ"

ἐν ἠι ἐρὴμωι τῆς αγίας πόλεως μοναχῶν [5, 68; ύπἑρ πόιντων τῶν ἑν τῆι ύπὁ τὴν αγίαν πόλιν ἑρίὶί-ὶωὶ
μοναχῶν Ιοοὶε οοτοτἰε] ἶε [ς, 68.12) 72. (5, 14) ιτε. ὶπίιτιὶ: [ς,ςς. 76) 75. (5, σο) 79. (5, ιο7) 81. ΡΑ

Τιμόθεος (1) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς του μακαρίου Γαιαιιού: ἦ (5, 36) ιι. ΛΡ
Τιμόθεος (2) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῶν Ἄστερίου: ἦ (5, 68) ες. (5, 12) 26. [ς, 14] 30. Π- 'τῆῖ

Ἄ.) ὶι·ιι;ι·ει.ι; (5, 55. 76. σο) .μμ (5, :ο7] εις. τιοεσὶο ειιι ὶεὶοιιι εὶτ Τιμόθεος πρεσβύτερος καὶ ἀρχὶμϋνΒΡί'ί'ὶ”ὶ§=
Ε ις. 26) 33. σε

Τραιανὸς πρεσβύτερος καὶ μοναχὸς [κ. μ. οιπ. 5. 68) τῶν πυργίων τῶν ἐν τῶι 'ὶορδανηι [τοῦ 'ίορδἀνον 5. ϋ8]:
ύπὲρ πὰντων τῶν ἐν τῶι 'ίορδἀνηι μοναχῶν [καὶ ύπὲρ τῶν ἐν τῆι ὲρἠρωι τῆς αγίας πολεως ί-ὶΟναΧῶὶ·*
5. 68] -ἐἔ [ς„ 68) 74. [ς, 12] 73. [ς, 14] τις. [ὶί-. πρ. τῶν π. τοϋ 'ὶ.] ἱιιὶιιειί; [5, 55. 76] 77. [5. 90] Βὶ- [5-
±ο7) 83. ΡΑ _

Τρύφων (1) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς Ἐλπιῦἰου: εε [5, 68) 36. (Τ. τῆς Έ.) ὶιιὶαιὶ Ες. ςς. 76. 90] 35-
Ε5, 1ο7] φο. ΟΡ _

Τρύφων (2) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῶν Νὶανουηλίού: εε (5, ι2) 47. (5, 14) 48. ΟΡ
Τρύφων (3) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς τῆς 'ίερίου ύπὸ Φωτεινὸν τὸν ἐπίσκοπον τῆς Χαλκηὀονίων

μητροπὸλεως: ει (5, τν.) 74. ΟΗΑ
"Υπὰτιος (1) πρεσβύτερος καὶ ὰρχιμανδρίτης μονῆς Ὁλυμπίου: ἔε (5, 26] 23. ΟΡ
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'Υπὰτιος (2) πρεσβύτερος καὶ αρχιμανδρίτης μονῆς τῶν Χαρισίου: δια χειρὸς 'Ελευθερίου (4) διακόνου ἔἐ
(5, 26) 38 δια το γραμματα μη εὶῦἐναι. ΟΡ

Φαυστῖνος μοναχὸς καὶ αποκρισιἀριος μονῆς τού αγίου Στεφάνου Μαουςα 'ίσιμνὶας: καὶ ύπὲρ πὁιντων τῶν
ἑκεῖσε κληρικῶν καὶ μοναχῶν -ἐἔ (5, 68] 95. οί. Φωτεινός (2). ΡΑ

Φίληξ μοναχος μονῆς τού μακαρίου Ἰωάννου: (5, 22.) 25. ΑΝΤ
Φλαβιανὸς πρεσβύτερος καὶ δευτερὸιριος Νὶοδἐστου πρεσβύτερου καὶ ηγουμἑνου της μονῆς Νὶοδἐοτου ἑπίκλην

τῶν Λυκαὀνων: ἔε (5, 68) 27, οί. (5, 12) φι.. [5. 14] 46. (Φ. πρ. καὶ 8. τῆς Μ. τῶν Λ.]ὶι·1ε1·ειι: (5, 55. 76. 90]
26. (5, 1ο7) 52. ΟΡ

Φωκας (1) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς της ἐπίκλην (τ. ε. οιπ. 5, 12. 14] τῶν 'ίων”α: ἦ (5, 68145. (5, 12)
16. (5, 14) εο. (Φ. της ®|. πλησίον τοῦ Δευτέρου) ἰπταιτ (5, 55. 76. 9ο) 42. (5, 1ο7) 48. ΟΡ

δια χειρὸς Φωκα (2) μοναχού καὶ ὰποκρισιαρίου (5, 26) 48 'Αλέξανδρος (5). ΟΡ
Ροίίοιιω (1) κὶέαεοπιιε: αἰεϋ Ρ. 1ος, 56. ΑΡ
Φωτεινὸς (2) μοναχὸς τοῦ ὰγίου Στεφάνου τοῦ ἐν Μαωςᾶ ®ὶαι1νίοις πρώτης Παλαιστίνης: ὑπὲρ παντων

τῶν εν αύτῶι μοναχῶν (5, 12) 95. (5, 12,) 157. οί. Φαυοπῖνος. ΡΑ
Φωτεινὸς (5) μοναχὸς καὶ ὸιποκρισιἀριος μονῆς τοῦ ὰγὶου Στεφάνου: ὶπειιειὶ (5, 55. 76) 67. (5, 9ο] 71. (5, :ο7)

73. 8Υ
Φωτει νὸς (4) πρεσβύτερος καὶ ηγούμενος μονῆς του αγίου Γίλὸιτωνος ύπὸ Φωτεινὸν τὸν ἐπίσκοπον: δια χειρὸς

Γεωργίου (2) διακόνου ἔἐ (5, 12,) 95 διὰ τὸ γραμματα μη εὶδἐναι. ΟΗΛ
διὰ Χρηστού ἀναγνὼστου ἔι (5, 26] 5 Διογένης (2). ΟΡ
Χριστῖνος πρεσβύτερος καὶ ἀρχινανδρίτης μονῆς τού ἐν ὁσίοις Θεοδώρου: διὰ χειρος Θεοδώρου (6) μοναχού

εἰ (5, 26) 19 διὰ τὸ ἐμὲ ασθενείς ἔχειν τὰς χεῖρας. ΟΡ
Χριστὀδωρος (Χριστοφόρος 5, 19) νοταριος καὶ διάκονος (Β. ν. 5, 19] καί σηκρητἀριος (καὶ σ. οιτι. 5, 72):

Ιορὶτ 5, 19. 57. 61. 7ο. ιὶοετὶπειίνι· εεί ηι1:ιοι·οι1αιιιιι Αιιτὶιὶιιιιιτιι 5, 72. εὶπεν 5, 85. ΟΡ
ἑκδιδὀντων τῶν μοναχῶν Ἱεροσολυμιτῶν χἀρτην ρ. 181, 2ο
οί νοταριοι είπον 5, 94. 12ο. ΟΡ

ν ΨΠἘΙ ΕΤ ὶὶὶνίεὶΰίἰίἰδ νλὶἱίί ΞΤΛ'Γν$

'Αντιόχωι τῶι μυρεψῶι ρ. 97, 1
'ὶσαἀκιος ὁ Γίἑρσης ρ. 137, 2ο. ι.ς9, 4
τὸν "ίβηρσι ίίἐτρον Ρ. 41, 5
τὸν Γίριγκιπίας Ρ. 86, ιο. 88, 25
Φαιιστος Ρ. 1ο5, 17. 1ο7, 51
στρατιὡτου τινος Ψηφα Ρ. 96, 25
την 'Εμισηνην Μαρίοιν την ἀπὸ σκηνῆς Ρ. 98, 21. 29. 1οο, 39
Στεφὰνην την ἀπὸ σκηνῆς την ἐπίκλην Τίτεροβὸλον ρ. 95. Β. 96, 17. 100. 13- ΙΟΙ. 2- 23. 102. 35. 103. 8.

:ιο8, 24

νὶ ΟΙνΙ'|'Λ'ίἙ.Ξ ΕΡΙΒΟΟΡΛΒΕΒ

Ἄβὶλης οί. Σολομών. Νικὀστροιτος
τῆς Ἄβυδηνῶν οί. 'Ανμὡνιος
της κατὰ 'Αγιὀπολιν εκκλησίας οί. ιιι Συμεὼνης (2)
'Αγκύρας τῆς μητροπὀλεως Γαλατίας πρώτης οί. Ἑλπιδίσυ. ιιι Γαιανου
Ἄδριανῶν τῆς Βιθυνῶν ἐπαρχίοε οἱ. 'Ηλίου ίίὶ
'Αδριανονπὀλεως (1) οί. Κὁνων (1)
της κατα 'Αὀριανούπ ολιν εκκλησίας της ὶονωρεαίὥν ἔπαρχὶαι ϋί- ΘεὀδωΡο§ ίῖὶ
Ἄςὡτου οί. Λἀςαρος
της Αίςανιτῶν πόλεως οί. ίίελαγιος (1)
τού Ἄιλα οἱ. Παύλος (1). ι.ι.νιιι
Αὶλία οί. 'ίεροσολύμων
Ἄλίνδεον. τῆς 'Αλινδἑων πόλεως οί. Θεο8ώριτ0§
'Αναθούντων οί. Προκόπιος. Διονύσιος
Ἄὶὶὰστοεως, της κατὰ 'Άιιαστριν εκκλησίας οί. 'Αα-ίἐῦὶοἱ (Ι)
Τῆε 'Ανβλαδἐων (ιι. 1. Ἄιιβλασἐων] πόλεως οί. Πετρος (Ι)
Τὶ-ὶ5 κατα 'Άμιὶιαν εκκλησίας οί. ιιι Εύσἑβιος
ὶὶσρὶεον Σιφνίων καὶ 'Αμουλγιτῶν οί. Θεόδωρος (9)
Ἄὶίνςὀνος οί. 'Ανδρεου (1)
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της 'Αναστασιουπὸλεως ής Φρυγῶν Πακατιανης ἐπαρχὶας οί. Στεφανος (ί)
της 'Ανεοιτῶν πολεως επαρχίας της 'Ασίας οί. Μάρκελλος
'Ανθηδόνος οί. Εύστὰθιος (τ). της 'ίλνθηδονιτῶν οί. Δωρύθεος
ής 'Αντανδρἑων πολεως της Ἄσιανὥν ἑπαρχίας οί. Ζὡσιμος
της Ἄνταραοἑων οί. Θεοθοσίου (1). της κατὰ 'Αντὰραθον εκκλησίας οί. ιιι Κοσμας
τῆς 'Αντιοχἐων (1) μητροπὸλεως της Πισιῦῶν ἐπαρχίας, 'Αντιοχείας τῆς μητροπολεως Πισιῦίας οί.

Βὁτκχος
τοῦ ὰποστολικοἴ· θρόνου της Ἄντιοχὲων (2) μεγαλοπὁλεως ρ. υο, 5. 84, 23. τὸν τῆς 'Αντιοχἑων θρονον

Ρ. 77, 38. ἡ τῶν Ἄ. ἑκκλησία 11. 6ο, 13. τῆς Ἄντιοχἑοσν Ρ. 73, 1ο. θ5, 12. 95, 54. 95, 14. τῆς Ἄντιύχου
ρ. θ2, 9. 15. 95, 11. οί. Σεβῆρος οί ίιπί. νιιι. τὰς ἐν Δόεφνηι πηγἀς Ρ. θο, 54. _ τού ὀστοοτολικοῦ
τῆς Θεουπολιτῶν θρονου οί εὶτοίίἱο οί. Ἑφραιμίου. ιιι Ἡρακλείου. ίνίὰγνου. ραίι·ί:ιι·οὶιι1111 Θεου-
πὸλεως Ρ. 2ο8, 19. τῶν Θ. κληρικῶν Ρ. 59, 26 οί. ρ. ῦο, 2. 5. της Θ. ρ. 59, 26. 4ο, 53. 56. ύπ
Θεούπολιν 5, 55. ποπ ο.οοιι1·σ.το ὶιιεοι·ίὶ.ιίίι.ιτ τῶν ύπὸ Θεούπολιν 5, 55. 76. 99. 1ο7

της Ἄπαμἐων (1) πολεως. τῆς μητροπὀλεως 'Απαμείας της Βιθυνῶν επαρχίας οί. Μάρκος
'Απαμεἱας (2) . . . της δευτέρας Σύρων ὲπαρχἱας Ρ. 5ο, 14. οί. 'ίσαακίου. Πετρος (2). Παῦλος (2). τῆι

Ἄπαμἑων μητροπολει ρ. 97, ςι. 99, 11. ±ο2, 19. τον της 'Απαμὲων θρονον Ρ. 111, 18. τας προσηγορίας
τῶν ημῶν ἑπιοκὀπων ἐνεγρὰιμαμεν τοῖς 'ὁιπτύχοις κατὰ την ἀρχαίαν ταξιν ρ. 97, 54. 1114, 2. 18. της
'Απαμἐων ενορίας ρ. του, 17. είς τὸ Βἑνετον μερος ρ. σύ, 20. οί. νιιι

'Αρεθούσης οί. Σεβηριοινὸς. κατὰ την 'Αρεθουσίων οί. ιιι 'Ησαίας
'Αρεοπολεως οί. Πολυχρὁνιος. 'Ηλίας (2). ιιι Βίκτωρ
Ἄρινδὴλων οί. Μακάριος. ιιὶςὶ. 'Ερενδηληνῶν νιιι ε. ΞΥΙΉΑ
τῆς 'Αριστιανῶν πολεως ἐπαρχίας Φρυγίας Πακατιανῆς οί. Μονοί
κατὰ την 'Αρκη νῶν ρ. θτ, 56. 82, 1
'Ασκἀλωνος (οί. Μαιουμᾶ (1)] οί. 'Αντώνιος Διονύσιος (2)
Αύγουστοπὁλεοος οί. 'Ιωαννης (1)
Βακὰθας οί. Γρηγόριος (1). Βακὰθων (βακὰνων οοι:ὶοὶ.] οί. Βὰραχος
τῆς Βαλανεωτῶν οί. Θεοδωρος (2)
της ποτὲ Βαρκουσῶν, νυνὶ δὲ Ἱουστινιανουπὁλεως, Βαρκουσῶν ητοι 'ίουστινιανουπὸλεως της Βαρκου-

σηνῶν ητοι 'ίουστινιανοπολιτῶν πολεως οί. 'Αλέξανδρος (1)

0.

Βασιλινουπὁλεως οί. Κυριοικὁς (1)
τῆς Βελαβιτηνῆς οί. Κασσισα
τῆς μητροπολεως Βερὸης οί. Τιμοθέου
τῆς Βεροιαίων πὁλεως τῆς πρὡτης Σύρων επαρχίας, της μητροπὁλεως Βεροίας οί. Μέγας
της Βηρυτίοον μητροπὀλεως, της μητροπὀλεως Βηρυτοῦ οί. Θαλὰσσιος (1). ιιι Μαρτύριος. την Βηρυτὶων

Ρ· ίί-οι 1?
τού Βιτυλίου οί. ίνίανουἡλιος
τῆς μητροπὀλεως Βοσπὁρου, Βοσπόρου οί. 'Ιωαννης (2)
τῆς κατὰ Βὁστραν την μητρὀπολιν εκκλησίας οί. ιιι 'ίωἀννης (1)
τὸν Βοτρυηνὸν οί. "Ηλίαν (5)
της Βρυςη νῶνπὸλεως, Βρὀςου, Βριανων οί. ίὶίίακεδὁνιος (1). ὶοίοτο ιιίιίοίιιι· ειὶὶηιιο οοιιίιιεὶο, οί. 1-ίίετοοί.

Ρ. 677, 2 οί: 667, 7
Γαβῶν οί. 'Αναστάσιος (1)
Γ-αβαλων οί. 'Ιωαννης (5)
τῆς Γαγγρηνῶν μητροπὀλεαις οί. Θεὸδοτος (1). Προκόπιος (2)
Γαδὰρων (1) οί. 'Αρἀξιος
Γαδἀρων (2) οί. Θεοθωρος (5)
τῆς Γαςαίοον (οί. Νίαιουμα (2)) οί. Ἄμβρίλλιος. ιιι Θεοδὸσιος. ί”ὰΞὶὶ5 οί. Μαρκιανὸς (1)
τῆς Γαργαρἐοον επαρχίας 'Ασίας οί. Ἱωὰννης (4)
Γἐρ μης επαρχίας Ἑλληοπὀντου οί. Ἑπιτύγχανος
Γὀροου (ιι. Ι. Γορ8ίου], τῆς Γορθηνῶν πολεως οί. Θεὀθεορος (4)
Γορτύνης, η μητρὁπολίς ἐστι της Κρητῶν επαρχίας, οί. Θεοθωρος (5)
Δαρδὰνου οί. Φωκας
Διοκοιισαρείας οί. Μαρκελλῖνος. Κυριακὁς (2)
τῆς Διοσπολιτῶν οί. 'Απολλὼνιος
Δορυλαίου οί. Θαλασσιος (2)
Δώρων οί. Βαρὼχιος
εοοίεείαε Εοίοιεσε εὶι1ο Εοίσίίενιείε, 'Εκλὰνοον οί. Ἐπιφὰνιος (1)

.ρε

κε!6.

Ρ..

¦ ε:°.
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Ἑλενουπὁλεως (1) οί. Προκόπιος (5)
τῆς 'Ελενοπολιτῶν (2), 'Ελενουπόλεως οί. Λεόντιος (1)
Ἑλευθεροπόλεως οί. Γρηγόριος (2). 'Αναστάσιος (2). ιιι 'ίωόιννης (2)
'Ελού5ων οί. ὶὶίίακεδόνιος (2). 'Αλεξανδρου (2)
'Ελούοης οί. Πἑτροί ὶόὶ. Ζηνόβιος (1)
Ἑμὲσης οί. ιιι ὶνίὰριςος
'Εξόιλους οί. Γίαρθἐνιος
Ἑπιφανείας οί. Κοσιιας. Σέργιος
της Εύδοκιατῶν της Δυκίων επαρχίας οί. Φώτιος
Εύδοξιὰδος οί. Μηνας (1)
της Εύκαρπἐων πολεως οί. Διονύσιος (5)
Εύροιἐων πόλεως της Παλαιας τῶν ίί-ίπείρων επαρχίας. Εύροίας Παλαιας Ηπείρου οί. Θεόδοτος (2)
τῆς 'Εφεσίων μητροπόλεως της 'Ασιανῶν επαρχίας, της ιιητροπὁλεως 'Εφὲσου οί. 'Υπὰτιος (1)
της Ζηνοπολιτῶν (Ζηνωνοπολιτῶν Ρ), της 'Ραχληνῶν οί. °ί-ίλίας 4
του ἔθνους τῶν Ζικχῶν, τού Ζηκχῶν ἔθνους, Ζικχἱας οί. Δομετιανὁς
της Ζωορηνῶν οί. 'ίσίδωρος, Ζωὀρων τῆς τρίτης Παλαιστινῶν ἐπαρχἰοις εἰιιο τῆς τρίτης Παλαιστίνης οί.

"ὶωαννης (5)
τῆς Ήλιουπολιτῶν εκκλησίας οί. ιιι Ἄβρἀμιος. 'ίωνας
κατα 'Ηρὰκλειαν (1) την μητροπολιν της Εύρωπαίων ἐπαρχίας, 'Ηρακλείας τῆς μητροπόλεως Εύρὼπης,

της 'Ηραιςλεωτῶν ρ. 74, 4. 67, 5. 8ο, 55 οί. Θεοφιλος. Κωνσταντῖνος
Ἡρακλείας (2) της 'Θνωρεατῶν επαρχίας ιιοὶ της επαρχίας 'Θνωριὰδος οί. Ἑπιφανιος (2)
του αγίου όρους Θαβόρ οί. νιιεετντνε -
Θεοδοσιουπολιτῶν (1) οί. Πανιτῶν
Θεοδοσιουπὀλ εως εὶιιο της Θεοδοσιουπολιτῶν (2) τῆς Φρυγῶν Γίακοετιανῶν ἑπαρχίοις είιιο ὲπαρχίας Φρυ-

γίας Πακοπιανης οί. Κυριακός (5)
ίὶαμνίας οί. Ζηνόβιος (2). τῆς 'ίαυνιτῶν οί. Στέφανος (2)
Ἱεροις πόλεως μητροπόλεως Εύφρατησίας οί. ιιι 'Αγάπιος
'ίεριχούντων οί. 'ίωόιννης (6). Γρηγοριος (5)
'Ιεροσολύμων οί. Πετρος (4) οί νιιι. ἐν κολωνείαι Αίλίοιι μητροπὸλει τῆι καὶ 'ίεροσολύμοις 5, 4.2. διακόνου

της αγίας Χριστοῦ τού θεοῦ ημῶν 'Αναστάσεως οί. ιιι Σαβίνου. Συμεὼν (5). τῆς κατὰ Παλοιιστίνοις
τρείς ύπὸ τούς αγίους τελούσης τόπους συνόδου 5, 42. τὸν ”ὶακὡβου θρόνον ρ. 124, 28

της ίὶκονιἑων μητροπόλεως οί. Θεόδουλος
°ίόππης οί. ®ί·ίλίας (5)
τῆς 'ίουλιουπολιτῶν πόλεως της Γαλατῶν επαρχίας, 'ίουλιουπόλεως οί. Παντολὲων φ
'Ιουστινιανουπολιτῶν (1) οί. Πισινουντίων
τῆς 'ίουστινιανουπολιτῶν (2) μητροπολεως εὶιιο τῆς μητροπὀλεως 'ίουστινιανουιτόλεως εὶιιο τῆς

'ίουστινιατῶν μητροπόλεως της δευτἐρας Καππαδοκῶν επαρχίας εὶιιο τῆς δευτέρας Καππαδοκίας οί.
Πἑτροί (5): τἦς κατὰ την 'ίουστινιατῶν πόλιν οί. ιιι Θωμᾶς

'ίουστινιανουπόλεως (5) οί. Βαρκουσῶν (Ἀλέξανδρος 1)
τοπον οι. Κονων (2): της 'ὶιιπιινὥν οί- Θεόδωρος ίῦ) '
της κατὰ °ίωτὰβην την νησον εκκλησίας τῆς τρίτης Παλαιστινῶν επαρχίας, νησου 'ίωταβης οί. °Α¬,ια-

στἀσιος (5)
Καισαρείας (ι) είιιο της Καισαρἑων τῆς Βιθυνῶν επαρχίας εὶιιο Βιθυνίας οί. Παῦλος (5). 'ίωὰννης (8)
Καισαρείας (2) της μητροπόλεως Καππαδοκίας πρώτης οί. Σωτηρίχου. ιιι Στεφανου
της Καισαρὲων (5), Καισαρείας οί. 'Ιωαννης (9). 'Ηλίας (6). ιιι 'Αλέξανδρος 'Αναστασιος
Καλλιπόλεως οί. Ἄρμονίου
εοείεείνιε Οοιιιιείιισο, του Κανουσίου οί. Ξσίιίιιιιε ._
Καπετωλιαδος οί. Βὰσσης; Καπετωλιαίων οί. Θεοδόσιος (2)
Καρανων επαρχίας Περσαρμενίας οί. Εύσεβίου (1)
της Καρπαθίων ιιηαου οί. ίνὶηνας (2)
της Κασατῶν πολεως οί. Θεόδωρος (7)
της μητροπὁλεως Κίου οί. 'Ἡδιστος
Κιρκινσίου, Κιρκενσίου, Κιρκησίου οί. Δαυίθος
τῆς Κλαυδιουπολιτῶν (1) τῆς 'ὶσοιύρων χώρας οί. ”ὶωὰν)ίί)5 (ΙΟ)
τῆς Κλαυδιουπολιτῶν (2) μητροπὁλεως της Ὁνωρεοετῶν επαρχίας οί. 'Υπὰτιος (2). Κλαυδιουπόλεως

της μητροπόλεως 'Θνωριόιδος οί. Ἑπίκτητος
“ίἴιε Κολβασὲων πόλεως, η μία τῆς Παμφύλων επαρχίας ἐστί οί. Τρύφων
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Κολωνείας τῆς δευτέρας Κατιπαδοκῶν ἑπαρχίας, τῆς Κολωνἑων πόλεως οἱ. 'Αλέξανδρος (3)
τῆς μητροπόλεως Κορίνθου οἱ. Φωτίου (2). ιιι Διονυσίου. Καλλινίκου
της ἐν Κοτἐνοις εκκλησίας οἱ. Φλαβιανός
τῆς Κρατιοινὥν πόλεως οἱ. Πλάτων. Κρατίας οἱ. 'Αβρόιμιος
τῆς Κυςικη νὥν μητροπόλεως οἱ. Βασιλίσκος. κατὰ Κὐςικον τὴν μητρὀπολιν τῆς 'Ελλησποντίων μητρο-

πόλεως οἱ. Εὐσεβἱου (2)
τῆς ἐν Κυμηι εκκλησίας, τῆς Κυμαίων πόλεως οἱ. Ματθίας
Κωνστανινουπόλεως (Κ. 'Ρὼμης 5, ιςι. 4ο. 4. 52. 73. 87. ιο). τιο) οί. 'ίωόιννης (ιι). 'Επιῳὰνιος (3).

Μηνἄς (3) οἱ νιιι
τῆς κατὰ Κύπρον Κωνσταντίας οἱ. ιιι Συμεὡνης (Ι)
τἦς Κωρυκεωτὥν πόλεως, Κωρὐκου οἱ. ,Αρχέλαος
τῆς Κὼων νήσου οἱ. Δωρόθεος
Λαρίσσης οἱ. Εὐσἐβιος (3). Στέφανος (3)
τῆς Λιβισἱων οἱ. Ζαχαρίας (1)
του Μαιουμα (ι) 'Ασκαλωνος οἱ. Στέφανος (4)
Μαιουμα (2) Γόηης οἱ. Προκόπιος (4)
της Μαξι μιανουπὀλεως εἰιιο της Μαξιμιανουπολιτὥν πόλεως τῆς δευτέρας Παλαιστινὥν επαρχίας εἰιιο

Παλαιστίνης δευτέρας οἱ. Μέγας (2). Δόμνος
τῆς Μαριαμμιτὥν πόλεως τῆς δευτέρας Σύρων επαρχίας, Μαριὰμμης οἱ. Κυρος. Αἱθερίου. ιιι 'Αρ-

σἐνιος
κατὰ Μαρκιανὴν τὴν πόλιν οἱ. Μαρκιανός (2)
τῆς Μελιτη νὥν ὲκκλησίας οἱ. Μάμας (2)
τῆς Μη ρινὥν πόλεως. Μηροῦ οἱ. Θεόδωρος (8)
Μητροπόλεως τῆς Πισιίιὥν χώρας οἱ. 'ίωαννης (12)
τῆς κατὰ Μιδὰειον ἐκκλησίας, τοῦ Μιδαείου οἱ. 'ίωἀννης (τς)
τῆς Μιλησίων μητροπόλεως οἱ. Ύόικινθος
τῆς Μιτυληναίων μητροπόλεως, τῆς μητροπὀλεως Μιτυλἠνης οἱ. Ζαχαρίας (2)
Μονοίδος οἱ. 'Ιωαννης (τίς). ής μηνυτων Πες. Μινωίδος) οἱ. Στέφανος (5)
Ναςιανςοῦ οἱ. Σχολαστίκιος
τῆς Νοιξίων πόλεως οἱ. Παῦλος (4) 4
τῆς Νεαπολιτὥν οἱ. Προκόπιος (5). Νέας πόλεως οἱ. 'ίωαννης (τς). κατὰ Νεἀπολιν οἱ. ιιι Πα-

τρὀφιλος
τῆς Νεοκαισαρεων (ι) της Βιθυνῶν επαρχίας οἱ. Κυριακός (4)
Νεοκαισαρείας (2) τῆς μητροπόλεως Πόντου Πολεμωνιακου, τῆς Νεοκαισαρἐων μητροπόλεως οἱ. Βοσ-

πόριος
της Νικαἐων μητροπόλεως τῆς Βιθυνὥν επαρχίας οἱ. 'Αναστάσιος (ις)
τῆς Νικομηῦἐων μητροπόλεως οἱ. Στεφανος (6). της Νικομηῦἑων μητροπόλεως τῆς Βιθυιιῶν ὲπαρχίαε Ἰίιε

μητροπόλεως Νικομηδείας οἱ. Θαλὰσσιος (3)
Νἱοοροἰἱίοσιοο (1) οἰιιἱἱοἱἰε λἱςαεἰαε εωππιἱσιο, τῆς Νικοπολιτὥν οἱ. Αυιαυιτἰιιε
Νικοπόλεως (2) οἱ. Ζηνόβιος (3) Σ
οοοἰεεἰκω Νοἱοπαε, Νόλου, εειποί Νολἀνων οἱ. Ζω
τῆς Οίνοανδἐων πόλεως της Λυκίων επαρχίας οἱ. Παῦλος (5)
”Ολὐμπου τῆς Λυκίων επαρχίας οἱ. 'Ιωαννης (16)
'Ὁρδων [ὸρὰων ὰρῦων οο‹Ι‹1.] οἱ. Στεφανος (7)
Ὁρεστιὰδος οἱ. Λογγίνου
τῆς 'Ορθωσιὲων οἱ. Στεφανος (8)
τῆς Οὺαμαναδεωτὥν πόλεως τῆς Παμῳύλων χώρας οἱ. Φωτεινός (ι)
ουραδιασ (οοττιιρἱιιιιι) οἱ. Γοργόνιος .·
Παλαιας πόλεως οἱ. Εὐαἐβιος (4)
τῆς Παλμυρἑων ἐκκλησίας οἱ. ιιι 'ίουλίανός
τῆς κατὰ Πανἐμου τεῖχος εκκλησίας οἱ. Ἑλλὰδιος
της Πανιτὥν ῆτοι Θεοδοσιουπολιτὥν εκκλησίας, του Πανίου οἱ. 'Ανδρεας (2)
τῶν Παρευβολὥν οἱ. Οὐὰλης. Πέτρος (6). οἱ. Ιι”)·ι·ἱΙ!οε ν. δλςνίίιοροίἱε [Τοκἱο ιι. Πιιίοτε. ηο, 2)

Ρ- 25. ο. 373
Παρίων Σιφνίων καὶ 'Αμουλγιτῶν οἱ. Θεόυωρος (9)
της Παρνασἐων πόλεως, Παρνασσοῦ οἱ. Πελὰγιος (2)
τῆς κατὰ Πὰταρα εκκλησίας τῆς Λυκίων ὲπαρχίας οἱ. Λυκῖνος

Αοἱει οοιιοίίίστιιπι οοοιιιποιτἰοοειιἱιἱ. Τοπ". Πι 33

| Δ..



2 58 ΤΟΡΟΟΚΑΡΗΙΑ

Πἑλλης οἱ. Παῦλος (6). τῆς Πελλαίων οἱ. Ζαχαρίας (3)
τῆς Πελτηνίῖιν πόλεως, Πελτῶν οἱ. 'Ανδρέας (3)
της Πενταπόλεως τῆς Ἑλλὰδος οἱ. 'ίσαὰκιος (2)
τῆς Περγαἱων μητροπόλεως, τῆς μητροπὐλεωε Πἕργἱιἱ οἱ- =|λαΡ)α)·'ὀΐ
Πετροῖιν οἱ. Θεόοωρος (ιο). τῆς κοπὰ Πἐτραν ἑκκλησἰας οἱ. ιιι 'Λναστὰαιος (2). Εῦνομος
τῆς Πισινουντἰων η γοῦν 'ἱουστινιανουπολιτῶν μητροπόλεως, τῆςΠισινουν·ι·ἰων μητροπόλεως της

δευτέρας Γαλατῶν επαρχίας, της Πισινουντων μητροπόλεως οἱ. 'Λκόικιος
τῆς Πιταναίων (πατρανεων οοόιι.) πόλεως τῆς 'Λσιανὥν επαρχίας. της ἐν Πιτὰνηι εκκλησίας οἱ. 'Επι¬

Φὰνιες ί-ι)
της κατὰ Ποδὰλειαν την πόλιν εκκλησίας οἱ. 'ἱωόιννης (τς)
ής Πορφυρεωνιτὥν, τῆς Πορφυρεὅινος οἱ. Θεόδωρος (ιι). Πορφνρεὥνθἱ ἐἱἱαιῦχἶαἱ Φυινίκης παρὰλου

οἱ. Χριστοφόρος
τῆς Πρυμνησἱων πόλεως οἱ. 'Λκὐλας
τῆς Πτολειιαίἱἱος. τῆς Πτολεμαίων οἱ. 'ίωὰννης (18). τῆς κατὰ Πτολεμαίδα ἑκκληαἰας οἱ. ιιι Σέργιος
`Ραφίας οἱ. Έπιφὰνιος (5)
τῆς 'Ραχληνὥιῃ οἱ. Ζηνοπολιτὥν. οἱ. 'Ηλἰας (ις)
Ψεεφὰνης οἱ. Ζωἱλος. 'Ρεφανἱας οἱ. Νόννος
τῆς `Ρο8ιαπολιτι·Ξιν εκκλησίας, ητις ἐστὶ μία της Λυκίων ἐπαρχίας οἱ. Νικόλαος
τῆς πρεσβυτἑρας “Ρώμης οἱ. 'Αγαπητός Βιγίλιον
οοοἰεειίαο 5οΙει··ιι.ἱΙο·ιιοο, τῆς Σαλερνιτὥν, Σαλἑρνων οἱ. ιἄἱἱϋἱἱἱἱὅ
Σαριφαἰας οἱ. Στέφανος (9) .
τῆς Σεβαστιανῶν εὶιιο Σεβαστη νὥν μητροπόλεως της πρὥ-ἱηἱ ,ΑΡΕ-ἱενίων ἑπαρχίας οἱ. Αὐξἐντιος (ι)
Σεβαστῆς οἱ. Πελὰγιος (3)
τῆς κατὰ Σελεύκειαν "Ισαυρίας ἐκκλησίας οἱ. ιιι Τρόφιιιοε
τῆς κατὰ Σελεόκειαν Συρίας εκκλησίας οἱ. ιιι 'ἱωὰννης (3)
Σελευκοβἠλου οἱ. Κυριακός (5) -
'ἱἦε Σεννέων πόλεως τῆς Παιιφυλων χὼρας οἱ. 'ἱωἄννῆἱ ίἱ9)
τῆς Σηλυβρηνῶν μητροπόλεως, της μητροπόλεως Σηλυβρίας οἱ. Αῦηεντἱου (ο)
“ἱῆίἱ Σιὕητὥν μητροπόλεως οἱ. Κόνων (3)
τῆς Σιδονἱων πόλεως οἱ. 'Ανδρέας (ις)
Τἦε- Σινωπἐων τῆς Ἑλενοποντίων επαρχίας οἱ. Πυθαγόρας
Παρίων Σιφνίων καὶ 'Λμουλγιτὥν οἱ. Θεόδωρος (9)
τῆς Σκυθοπολιτὥν οἱ. Θεοδόσιος (3)
τῆς κατὰ Σμόρναν εκκλησίας οἱ. Καλλόας
πόλεως Στεκτορίου, τοῦ Στεκτορίου οἱ. Παῦλος (7)
τῆς Συἑδρων πόλεως οἱ. Στρατόνικος
Συκομαςὀνος οἱ. ”Αλφιος. Βασἱλειος
τῆς Συναῦέων μητροπόλεως, της ιιητροπόλεως Συνόιδων οἱ. Θεαγἑνῆἱ
Σωςουσης οἱ. Λεόντιος (2)
ἶωφανη νῆς επαρχίας 'Αρμονίας πρωτης, τῆς Σοφη νῆς ὲπαρχίαε Φἱ- Κ)-ἱΡ)ϋ-Κόἱ (6)
της κατὰ την Ταραέων εκκλησίας οἱ. ιιι Παῦλος. Φιλοόμενος
Τιβεριὰδος οἱ. 'ίωὰννης (οο)
τῆς Τιβεριουπολιτῶν εκκλησίας, Τιβεριουπόλεως οἱ. Εὺστὰθιος (2)
τῆς Τιανὥν τῆς 'Ονωρεατὥν ἔπαρ)(ία5 οἱ- ,ΑνΒΡἑαΞ (5)- -Που οἱ- Εὐγἑνιοῖ
τἱιε Τλωἐων πόλεως οἱ. Ευστάθιος (3)
'ἱηἱ Τραιανουπολιτῶν εἱιιο Τραιανουπόλεως επαρχίας Φρνγίαε Πϋκαΐιανἦἱ Οἱ- ηωὰννηἱ (Ἡ)
τῆς Τυανἐων μητροπόλεως της δευτέρας Καππαδοκὥν επαρχίας οἱ. Κυριακὀι ί7)- "ἱῆἱ ι-ιτιτροπόλεως Τυὰνων

οἱ. Παῦλος (Β)
.Ποπ τυρίων μηφροπὀλεωε 0)- ιεπιφἀωοε (6) οἱ νιιι. τῆς κατὰ Τυρον εκκλησίας οἱ. ιιι 'Αθανασιος
Τἦἱ -Ύδητῶν πόλεως οἱ. 'Ιωὰννης (22)
Φαινοῦς οἱ. Πέτρος (7). 'Ιωαννης (23)
Φαναγορἐως οἱ. “Ιωάννης (24)
εοοίεοὶοε Ροεειιἱοιιαε, της Φεσουλὰνων. Φεσοῦλων οἱ. Πιιεἱἱοιιε
τἦε Φιλαδελφέων μητροπόλεως [Ρ] τῆς Λυΰὅιν ἑπαρχίας. τῆς Φιλαδελφέων οἱ. Εὐστὰθιος (4)
τῆς Χαλκηῦονίων μητροπόλεως, τῆς μητροπόλεως Χαλκη8όνος οἱ. Μαρκιανός (3). Φωτεινός (2)
ΧαΡαΧί-ἱὼβων οἱ. Δτιἱιἠτριος
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πασιν τοις κατὰ την 'Λνατολἠν ρ. 41, 2ο. 23. Ά. πᾶσαν ρ. 3ο, 11. την 'Λνατολικην διοίκησιν Ρ. οι, 8.
Ἄ. ὰρχιμανδριτὥν καὶ μοναχῶν 5, 68

τῆς πρι.ί:ι·ι·ης 'Αρμενίων επαρχίας: Σεβαστιανὥν (ο. Αυξἐντιος 1). Σωφανηνἦς (Κυριακός 6)
επαρχίας τῆς Ἄσίας: 'Ανεατὥν (Μὰρκελλος). της 'Λσιανὥν ε.: 'Λντανδρέων (Ζὡσιμος). έ. Ἄοίας: ί”αργα¬

ρέων (Ἰωὰννης 4). τῆς 'Λσιανὥν ε.: 'Εφεσίων (Ύπόιτιος 1). Πιταναίων (Ἑπιφὰνιος 4)
τῆς Βιθυνόῖιν επαρχίας: 'Λόριανῶν (Ἰ·ίλίου ι). 'Απαμέων (Μὰρκος). τ. Β. έ. είιιο Βιθυνίας: Καισαρείας (Ἰω-

ὰννης 8). Βιθυνίας: Καισαρείας (Παῦλος 3). τῆς Βιθυνὥν επαρχίας: Νεοκαισαρἐων (Κυριακός 4). Νι-
καἐων (Ἄναστασίος 4). Νικομηόέων (Θαλασσιος 3).

της Γαλατὥν επαρχίας: 'ίουλιοιτιτολιτὥν (Παντολἐων)
Γαλατίας πρωτης: 'Αγκυρας (Ἑλπιδίου. ιιι Γαιανοῦ)
τῆς δευτέρας Γαλατὥν ἐιταρχίας: Πισινουντίων ('Λκὰκιος)
τῆς Ἑλενοποντίων ἑπαρχίας: Σινωπέων (Πυθαγόρας)
τῆς Ἑλλάδος: τῆς Πενταπόλεως (Ἰσαὰκιος 2)
ἑπαρχίας "Ελλη σπό ντου: Γέρμης (Ἑπιτυγχανος). τῆς Ἑλλησποντίωνἐπαρχίας: Κυςικηνὥν (Εὐσἐβιος 2)
τῆς Ευρωπαίων ἐιταρχίας οἱιιο Εῦρὡπης: 'Ηρὰκλειαν (Κωνσταντῖνος)
Ευφρατησίας: 'ίερὰς πόλεως (ιιι 'Λγὰπιος)
Παλαιὰς των Ἡπείρων επαρχίας: Εῦροιἑων (θεόδοτος 2)
τῆς 'ίσαυρων χωρας: Κλαυδιουπολιτὥν ι (Ἰωὰννης ιο). Σελευκειαν Ἰαανρίας (ιιι Τρόφηιος)
ρονιιῖιιιιι Ηαίἱοο 3, ιό. 124. των μερὥν Ἰταλίας 5, 37. ἐκτῆς Ἰταλὥν χώρας 5, 4. 32. 73. 87. ιο4. ρ. 38, 2ο
Καππαδοκίας πρωτης: Καισαρείας (Σωτηρίχου. ιιι Στεφάνου)
τῆς δευτέρας Καππαδοκὥν επαρχίας: Ἰουστινιανουπόλεως (Πέτρος 5). Κολωνεἱας (Ἄλἑξανδρος 3).

Τυανἐων [Κυριακός 7)
τῆς Κρητξόν ἐπαρχίας: Γορτόνης ἢ μητρόπολίς ἐστι τ. Κρ. ἐ. [θεόδωρος 5]
τῆς κατὰ Κύπρον Κωνσταντίας (ιιι Συμεωνης ι)
τῆς Λυδὥν επαρχίας: Φιλαδελφἐων (Ευστάθιος 4)
τῆς Λυκίων επαρχίας: Εῦδοκιαπΐιν (Φώτιος ι). Οίνοανδέων (Παῦλος 3). 'Ολύμπου (Ἰωὰννης ιο). Πὰταρα

(Λυκῖνος). 'Ροόιαιτολιτὥν (ΝικόλαοΞ]
.ἱίιἴςιεἱσο εοοιιιιααο: Νἱοεψοἱἱἱαιιαο τ (Αιιιιιιιἱίιιε)
της ®Ονωροατ6ην ὲπαρχἱαςι 'Αδριανοἱιπολιν (θεόδωρος 1). ·ι·. “Ο. ἐ. εἰιιο τῆς έπαρχίας 'ονωριὰίῦοςτ 'Ηρα-

κλείας 2 ('Επιῳἀνιος 2). Κλαυδιουπολιτὥν (Ύπὰτιος 2); Κλαυδιουπόλεως τῆς μητροπόλεως Ὁνωριὰδος
('Επίκτη·τος). τῆς 'Ονωρεατὥν επαρχίας: Τιανὥν (Ἄνδρἑας 5)

κατὰ Παλαιστίνας τρεις 3, 42. οἱ. νιιι
της ῆοιιτὲραο Παλαιό-ῃνῶν ὲιταρχίας είιιο της δευτέρας Παλαιστίνης: Μαξιιιιανουπόλεως (Δόμνας)
της τρίτης Παλαιστινὥν επαρχίας: Ζωόρων (Ἰωὰννηε 5)- ίίωΐἀβἢν [”Λναϋτἀοι05 3]
Κολβασἐων, ῆ μία τῆς Παμφὐλων έπαρχίας ἐστί (Τρὐφων). τῆς Παιιφυλων χώρας : Ουαμανουδεωτὥν (Φω-

τεινός 1]. Σεννἑων (Ἰωὰννης 19]
έπαρχίας-Περσαριιενίας: Καρὰνων (Εὐσεβίου 1)
·τῆςΠισιΒ6'›ν ἐπαρχίας είιιοΠισσιδίας: 'Λντιεηἱἑων Ι ίΒὰΚΧο9.ί- 'ΐἦἱῃιϋἱὕὥν Χὼίιαἱι Μ'ίιΤΡ0'ί)'ὀλΕωἱ ίὰίωἀνυηΰ Π]
Πόντου Πολεμωνιακοῦ: Νεοκαισαρείας 2 (Βοοπόριος)
Σελευκειαν Συρίας (ιιι ἱίωὰννης]
τῆς πρωτης Σὐρων επαρχίας είιιο τοῦ πρωτου Συρων έθνους: Βεροιαίων (Μέγας 1] οἱ νιιι
τῆς Βευτἐρας Σύρων επαρχίας: 'Λπαμέων (Παῦλος 2). Μαριαμμιτὥν (Αίθἑριος)
ἐπαρχίας Φοινίκης παρὰλου: Πορφυρεωνιτὥν (Χριστοφόρος)
της Φρυγὥν Πακατιανῆς επαρχίας: 'Λναοτασιουπόλεως (Στἑφανῦἱ Π- ἐπαΡΧία9 Φίλνγίσΐ ῃακα-ῃανηἶί

'Λριστιανόῖιν (Μὰμας ι). τῆς Φρυγὥν Πακοπιανὥν έπαρχἱας: Θεοδοσιουπολιτὥν 2 (Κυριακὀἱ 3)-
ὲπαρχίας Φρυγίας Πακατιανῆς: Τραιανουπολιτὥν (Ἰωαννης 21)

ΥΠΙ ΕὉΠἙΞἙΛΕ ΒΤ λίΟΝΑΣιἹἘΚΙΛ

οοιεετιιιιτιιιοεοοιε
τῆς μεγὰλης εκκλησίας οἱ. ιιιι 'Λιιι.ιὡνιος. Θεόκτιστος (2). Ἰουλιανός (ςι). Ἰωόιννης (22). ”Ρωιία)·°ὀἱ

(3) Ρ. 67, 39. 71, 3ι. έν τωι μεσαὐλωι τωι δυτικωι τοῦ οίκου τῆς Θεοτόκου ΜαρίαΞ Τοῦ ὁίίἱοἱ
. πλησίον τῆς μεγαλης ἐκκλησίας 3. 4. 52. 73. 87. ιο4, οἱ. ρ. 168, ι4. 172, 42. 139, 27. 166, 34. τἦἱ

Θεοτόκου τῆς Βιακειιιὲνης έν Βλαχἐρναις ρ. 167, 32. τὥι εῦκτηρίωι οίκωι τοῦ αγίου Μιχαὴλ
τῶι προσκειμἑνωι τῶι παλατίωι ρ. ιοο, 2. ης, 2. ιςη, 16. ηο, ιο. ἐν τῦἴε ίορμίϋδω-' ἐν Τῶι
ὰποστολείωι Ρ. 13ο, 16. ιόο, 3. τῶι ευκτηρίωι οίκωι τοῦ μὰρτυρος Σεργίου έν τοῖς 'Ορ-
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μίσοου ρ. 174, 37. ἐν τῶι- οίκωι τοῦ μὰρτυρος Λαυρεντίου Ρ.166,26. τ67, 2ι. ιο-8, 2ο.
16ο, 4. πλησίον τοῦ προφητείου τοῦ .Ἡσαίου ρ. 166, 29. 167, 26. 31. 168, ιο. ἐν τωι εὐκτηε
ρἱωι οῖκωι τοῦ μὰρτυρος Θυρσου ρ. 166, 37. 168, τς. 17. _ είς τὰ Βηρίνης ρ. 237, 22

μονῆς Ἄββίβου οἱ. 'Ιὰκωβος (2)
μονῆς τῆς κατὰ 'Αβρὰμιον τον τῆς όσίοις μνημης ιιοἱ τοῦ έν ὰγίοις Ἄ. οἱ. Ἄντὼνιος. 'Αλέξανδρος (2)
μονῆς τῆς πλησίον τοῦ όιγωγοῦ οἱ. Ἰωὰννης (24)
μονῆς των Αῖγυπτίων οἱ. Κυρίων
μονῆς τῆς ὲιτἱκλην αἰθρ ίου είπε τοῦ ὰρχαγγέλου Μιχαὴλ τοῦ ἐν τωι αίθρίωι οἱ. Πολυχρόνιος (τ)
μονῆς των 'Ακοιμητων οἱ. Εὐηθιος
μονῆς 'Αναστασίου εν τῶι ὰγωγὥι οἱ. Κυριακός (3). ιι. Ἄ. οἱ. 'ίωὰννἱιἱ (25)
μονῆς τοῦ αποστόλου Ἄνδρἑου πλησίον τῆς Σατορνίνου πόρτης εὶιιο ἐν τῆι Σατορνἱνου πόρτηι οἱ.

Ζωτικός .
μονῆς των 'Αστερίου οἱ. 'Ανατόλιος (1). Τιμόθεος (2)
μονῆς τῆς κατὰ Βασιανόν τόν της αγίας μνὴμης οἱ. Μαρτυριος (1). 'Ελ-σίδἱῦἱ
μονῆς τῆς ἐπιλεγομενης Βεναντίου οἱ. Πανταλέων
μονῆς τοῦ ὰγίου μόρτυρος Γεωργίου-έν τωι ἔηροκέρκωι οἱ. Εὐγένιος (2) κι-'Ρ)ϋκὁ5 (3)
μονῆς τοῦ της όσίας μνὴμης (εἱιιο ἐν ὰγίοις) Δαλματίου οἱ. 'Λλἐξανῦροε (3) ἔξαΡΧϋ§ Τῶν ιλοναστηρίων.

Μαριανός ἔξαρχος των μοναστηρίων τῆς αγίας πόλεως
μονῆς Δανιηλτοῦ ἐν τὥι-ο·ι·ό·λωι καί τοῦ ὰγίου 'ίωὰννουτοῦ ἐν τἑῖιι βόιθει καί τοῦ ὰποοτόλου "Ανδρεου

πλησίον τοῦ στόλου οἱ. Βαβιἱιλας
ιιονἰἦς τοῦ τῆς όσίας μνήμης Δίου οἱ. Κὼνοτας. 'Αγαπητός
μονῆς του ὰγίου μὰρτυρος Δομετίου οἱ. Στρατόνικος
μονῆς Ἑλπιδίου οἱ. “Γρὐφων (τ)
ιιονἢς τῆς ὰγίας μὰρτυρος 'Ερμιόνης τῆς Βιακειμἐνης πλησίον τῶν 'Ελλεβἰχου οἱ. Παῦλος (5)
μονῆς των ίἑυκροιτὰδων πλησίον τῆς ὰγίας Μαυρας οἱ. ”Λτ°ι°ΙΚὁ8
νονῆς τον εν αγιας πετρες εοοεριον εε. ·ιωοννης (26). Άιαωνινος νι) .
μονῆς τῆς αγίας Ευφημίας ής ἐν τοῖς 'Ολυβρίου οἱ. Βασιλίσκος. τἱίε ί-ἱὰρτϋρος Ευ. εἱιιο τῶν 'Ο. οἱ.

Διόσκορος
μονῆς τοῦ ἐν όσίοις Ἑἱιφημἱου οἱ. Ἰ-ίλίας (2). Κυριακός (5)
ιιιοεισείοείο Ειψίιοιιιἱἑ οἱ. .ἶιιίἐσιιιιε (το)
Μονῆς τοῦ ὰγίου Ζηνοβίου οἱ. 'Παῦλος (6) '
Ι-ίυνἦς τῆς ἐπίκλην του τῆς οσίας μνἡμης 'Ηλία οἱ. "Ραβουλὰς. Σίλαε
μονῆς τοῦ της ὁσἱας μνὴμης Θαλασσίου των έπίκλην 'λνιτιτοδετων οἱ . ΔιοΥἑνηε (2). 'Αγὰπιος
μονῆς των Θεοδότου οἱ. Ζωἱλος
μονῆς Θεοδωρου Λἱγυτιτίου οἱ. Σωφρόνιος (2)
μονῆς των Θεοδώρου από εκσκετιτόρων οἱ. Μόρκος (1)
μονῆς Θεοόὡρου ἐν τῆι πἑτραι οἱ. Ἰωὰννης (27)
μονῆς ὑττ' ἐμοῦ (Θεοδωρου 1) συατὰσης πλησίον τοῦ ιιὰρτυροε Λσνρεντίου οἱ. Θεόοωρος (2)
μονῆς των Θεοδώρου οἱ. Δωρόθεος (2). _ μ. Θεοδωρου οἱ. ”Ρό”ὁων- ·-· μονῆς τοῦ ἐν όσίοις Θεο=

δώρου οἱ. Χριοτῖνος
μονῆς τοῦ όιγίου Θωμα πλησίον τῆς κινστέρνης οἱ. Σόιβας
μονῆς τοῦ αποστόλου Θωμὰ έν τοις Μοδέστου οἱ. Ἰωὰννης (28)
μονῆς τῆς Θεοτόκου Μαρίας καὶ τοῦ μάρτυρας Διομὴοους ἐπίκλην 'Ιερουσαλημ οἱ. Μὰρκος (2).Γἱὲ-

τεοε (2) ι
μονῆς Ἰσαακίου οἱ. Ἰωόιννης (29)
μονῆς τῆς Βιακειμένης ἐν Καλίῖιι ότγρὥι τοῦ προδρόμου 'Ιωὰννου οἱ. Ζἠνων (2)
ιἱῦνἦἱ οὐὰλεντος της τοῦ ὰγίου 'ίωὰννου τοῦ βατιτιστοῦ οἱ. Μαρτὺριος (2)
νονἦς τοῦ ὰγίου προδρόμου καί βαπτιστοῦ Ἰωὰννου τοῦ εν τοῖς Στουοίου οἱ. 'ίωὰννης (3ο).

Κοσμὰς (2)
ί-ίῦνιῖε -ἱιιε ἔπίκλην 'ίωαννου οἱ. ἱλρίστων
μωηἱ 'του Τἦε ὁσίσε ννἱιμης 'ίὡβ οἱ. Δόμνος. Θεόῦωρε-:5 (2)
!#Θνἦ5 'ἱἦἱ ἔπίκλην των Ἰωνὰ οἱ. Φωκὰς (ι)
μοιίἴις των Καιουμὰ οἱ. Συμεών (3). Δόιδας
ί-ίοίἱῆε 'ἱἦἱ ἔσίκλην ἐν τῶι καλὰμωι οἱ. Σωφρόνιος (3). μ. τοῦ καλαμίου οἱ. 'Αλέξανδρος (4)
Ι-ίονῆς των Κρητικὥν οἱ. Πολυχρόνιος (2)
ίίονἦε των Κυκλωπἱων οἱ. 'Αλέξανδρος (3)
ί-ίῦνἦἱ του ὰγίου Συμεὼν ἑπίκλην των Κυρακωνόι οἱ. Βασίλειος (1)
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μονῆς τοῦ ὰγίου μόιρτυρος Κυριακοῦ οἱ. 'λκόκιος (2). 'Ελευόέριος (1)
μονῆς τῆς έπίκλην Κυριακού τοῦ τῆς όσίας μνήμης οἱ. Ἄνδρἑας (3). ἶεννόιδιος
μονῆς τοῦ ὰγίου μὰρτυρος Κυρίκου οἱ. Μὰρκος (2)
μονῆς των Κύρου πλησίον τοῦ αγίου 'Ρωμανοῦ έν τοῖς Ἑλλεβίχου οἱ. Ἰωὰννης (3ι). Γεωργιος (ι)
μονῆς τῶν ὲπίκλην Κὼνστα οἱ. 'ίωὰννης (32). Στέφανος (±3)
μονῆς των Λυκαόνων πλησίον τοῦ ὰγίου Λαυρεντίου οἱ. Εύτύχιος. μονῆς Εὐτυχίου των Λυκαόνων. 2 . . .. . . μ , ωπλησίον των Μοιτρωνης εινο πλησίον του αγιου Λαυρεντίου οἱ Ζωσιμος
μονῆς Μοόἑστου ὲπίκλην τὥν Λυκαό νων οἱ. Φλαβιανός. Μόδεστος
μονῆς των Λυκαόνων οἱ. Παῦλος (3)
μονῆς τοῦ τῆς όσίοις μνὴοης Μανουηλίου οἱ. 'ίωὰννης (33). Τρύφων (2)
μονῆς των Μαξιμίνου οἱ. Ζὼσιμος (2)
μονῆς Μὰρα πλησίον τῆς 'Αετίου κινοτὲρνης οἱ. 'Ιωαννης (34)
μονῆς τῆς Θεοτόκου Μαρίας των Βεσσεΐιν οἱ. Ἄνόρἐας (3)
μονῆς ὰγίας Μαρίας πλησίον των Βουκολίων οἱ. 'ίὰκωβος (3)
μονῆς τῆς Θεοτόκου Μαρίας πλησίον τῶν Ἰωβ οἱ. Θεόκτιστος (3)
μονῆς τῆς αγίας Μαρίας της ἐν τωι λιΘοστρὼτωι οἱ. 'Αμβρόσιος Ἰωσὴφ
μονῆς όιακειμἑνης ἐν τωι οίκωι τῆς Θεοτόκου Μαρίας πλησίον τοῦ εύαγγελιοτοῦ Λουκα οἱ. 'ίορόόνηε (Ι Ἰ-

'Ανδρἐας (4)
μονῆς της ούσης πλησίον τοῦ οίκου τῆς Θεοτόκου Μαρίας ἐν τῆι πηγῆι οἱ. Ζἠνων (1)
μονῆς Μάρκου οἱ. Διονύσιος
μονῆς των Μαρωνίου έν Συκαῖς οἱ. Ζηνόβιος. Θεόδωρος (3)

' ” ” ἱ..Λμονῆς τοῦ ὰρχαγγελου Μιχαὴλ του ἐν τοις Πουσίου ο εόντιος (3)
μονῆς Νἑωνος οἱ . 'ΛνΘἐμιος. 'Ελευθέριος (2). ιιοἱειιιόιιιτι οοείοιο ἱοιιιροτο είιιοε ἱιιίεεο ρι-ειορ05ἰί±08
μονῆς των 'Ολυμπίου οἱ. Ύπόιτιος (1). Στέφανος (14)
μονῆς Παυλίνου οἱ. 'Ελευθεριος (3). Μαρίνος (ι) ·
μονῆς Πέτρου ῆτοι Ούὰλεντος καὶ Δαυόότου πλησίον των Άποστόλων οἱ. Μαρτόριος (3). Πέτρου καί

Παύλου τῶν αποστόλων, Σεργίου καί Βόικχου των μαρτύρων είιιο τοῦ ὰποοτόλου Πέτίλολί
πλησίον τοῦ παλατίου οἱ. Παῦλος (8)

τῶν Προμὡτου οἱ. Στέφανος (13)
ιιιοίισεἱονίἱ .ίῖοιιιοιιονιιιιι σείἱνονιιἱοιιι οίείοι·ιι..·ι. .κἱεςνσινοε οἱ. κίιιιίνεοε (6)
μονῆς τῶν (Ρωμαίων πλησίον των Ποπροίνου οἱ. Παυλος (τς)
μονῆς τὥν “Ρωμαίων 'ἱἦἱἱ ἐν τῶι Πετρίωι οἱ. 'ίόἱκωβος (4). 'Λναστὰσιος (4)
μονῆς τὥν 'Ρωμαίων πλησίον του ὰγίου Γεωργίου Συκόῖιν οἱ. Στέφανος (ιό) 4
μονῆς τῆς ἑπίκλην των “Ρωμαίων οἱ. Βιβέντιος
ωοιισεἱονἑί Ποιιι.οιιο·ι·ιιιιι οἱ. ἱυίἱοιιιιε (ιο)

“ ' 'λ ·ατὰ τὸν Σκύθην οἱ.μονἦε Σαμηυὴλ της οσίας μνὴμης τοῦ όντος ἐν Συκαις οἱ. Ηλίας (3). μ. Σαμουη ι.
Παῦλος (ιο)

ον'°ς τ” ἐπίκλην Συμεὼν οἱ. Εύσἐβιος (3)Ι-ί Π Πῖ
μονῆς τοῦ όιγίου Ἰωὰννου ἐπἱκλην των Σύρων οἱ. Κυριακός (6)

“ τοῦ έν όσίοις Τρύφωνας οἱ Λεόντιος (ιο). Θεόδωρος (4)
' ου οἱ. Ἄνα-ίόονηἶ :

μονῆς τοῦ ὰποστόλου Φιλίππου ἐν τωι βρεφοτροφείωι οἱ. -'Αναστὰσιος (3). ν- Φιλίπ"
τόλιος (2)

μονῆς τοῦ έν όσίοις Φωκὰ οἱ. 'Ιουλιανός (ιι). Δημήτριος (ι)
μονῆς τοῦ αρχαγγὲλου Μιχαὴλ τῆς ὲπίκλην των Χαρισίου οἱ. 'Υπὰτιος (2). ίίννϋνί-ίἱιἱ (35)

ΩΗ ΛΕΕΕΠ ΟΝ

της μεγαλης μονῆς των 'Λκοιμὴτων οἱ. 'ίωὰννης (44)
μονῆς 'Αλαπέδων οἱ. Πολυχρόνιος (3) _

μονῆς Ἄπολλωνίου οἱ. Θεόόωρος (7)
μονῆς Βαρνὰβα οἱ. 'ίωόιννης (43) · 3
μονῆς τῆς μὰρτυρος Βὰσσης έν τῶι "ίμερίωι οἱ. 'Ιούλιος _-
μονῆς βρύων οἱ. 'ίωὰννης (46) -ῆ.°'
μονῆς Γαλακρηνὥν οἱ. Παῦλος (23)
μονῆς τοῦ Δαλματίου οἱ. Μὰρκελλος (3)
μονῆς των Διαπἑτρων (οτι όιὰ πετρῶνἱ) οἱ. Ευγένιος (3)
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μονῆς ανδριόιντων οἱ. Μαρίνος (3)
μονῆς 'Λντιοχειανὥν οἱ. Στέφανος (19)

¦ἑ:.>]



262 ΤΟΡΟΩΒΑΡΗΙΑ

μονῆς τῆς ἐξαγὼνου οἱ. Ἱωόιννης (ιῃ)
μονῆς Ζαχαρίου τοῦ Στιβαραχίου οί. Στέφανος (2ο)
μονῆς τῶν Ζωγραφητῶν οί. Εὐρηνικός
μονῆς του αγίου Θεοδωρου τῶν αμιλακίων οί. 'λρδαβοὐριος
μονῆς του ὀατοοτόλου Θωιια Βρόχθων οἱ. 'Ιωαννης (48)
μονῆς του όιγἱου Θωυα ἐπὶ τῶν δρόμων τῶν ᾶνω οὶ. Ἰωάννης (ηο)
μονῆς τῆς Ἱερἰου οἱ. Τρὐφων (3)
μονῆς του αγίου 'Ιουλιανοῦ Βρόχθων οί. Κὀνων
μονῆς τοῦ καλαμἱου του κάτω οἱ. 'ἱἀκωβος (6)
μονῆς τῶν Κοκκίου οἱ. Στέφανος (21)
μονῆς Κρανίδων οἱ. Μεγαλἠμερος
μονῆς του Κριθίνου οί. 'Ελπίδιος (2)
μονῆς του Λευκαδίου οἱ. Ευγένιος (4)
μονῆς του ἀρχαγγἐλου Μιχαὴλ 'Ρουφινιανῶν οἱ. Μαρκελλῖνος
μονῆς Ὁρχόιδων οἱ. Στέφανος (22)
μονῆς τῶν 'Οσίας οί. Κυπριανός
μονῆς Πατιόρων οἱ. Δωρόθεος (3)
μονῆς τῆς πέτρας οἱ. Ἰορδὰνης (2.)
μονῆς της ττηγῆς οί. Παῦλος (13)
μονῆς του αγίου Πλἀτω νος οί. Φωτεινός (4)
μονῆς τῶν 'Ρωμαίων πλησίον τῶν 'Ρουφινιανῶν οί. 'Ελευθέριος (5)
μονῆς τῶν Στεῳανᾶ οἱ. Στέφανος (23)
μονῆς τοῦ όιγἰου Στεφάνου τῶν Λύῦα οἱ. Θεόδωρος (8) ¬
μονῆς τῶν Σὐρων οἱ. Σεβηριανός (3)
μονῆς τῶν ὰγἱων τεσσαρόικοντα οἱ. Στέφανος (24)
μονῆς 'γττατίου οἱ. Σαββόιτιος (4)
μονῆς Ιδἰοις τῆς οιῖιοης ἐν ουτοῖς τιλησἱον τοῦ αγίου μἀρτυρος Ἑπιυἀχου οί. 'ἱσἰῦωρος
μονῆς τοῦ υαρτυρος Χριστοφόρου τῶν Ταρυλλἱου οί. Εόσἐβιος (4)

ΛΝἸἹΟΕΠ ΙΛ

μονῆς τοῦ μακαρἰου Ἄγαττητου οἱ. Συμεών (1)
του της όοίας μνήμης 'Αστερίου οἱ. Κωνσταντῖνος (ι)
μονῆς του μακαρίου Β(3ου οἱ. Ἱἀκωβος (ι)
μονῆς του υακαρἰου Δωροθέου οί. Κυριακός (1)
μονῆς τοῦ μακαρίου 'Ησυχἰου οἱ. Παῦλος (1)
μονῆς του μακαρίου 'Ιακώβου οἱ. "Αλφιος
μονῆς του μακαρίου 'ἱωόιννου οί. Φίληξ
μονῆς του μακαρίου Μἀρωνος οί. Ἰωάννης (4)
μονῆς του μακαρίου Οιῖιαλεντί νου τοῦ Καιτροἑλης (Ιοε. Καττρεόλης) οἱ. Σολομών
μονῆς τοῦ μακαρίου Παύλου οί. Νόννος (1)
νονῆς Ιουγἀτων τοϋ μακαρίου Παύλου οἱ. Συμεώνης (2)
μονῆς τοϋ μακαρἰου Συμεῶνος οί. Σέργιος (2)

ΑΡΛΜΕΑ

ἐντῶι ®Αμβρο8Εκηςειῖιι‹τηρἰωι ρ. 4ο2, 3. κατὰτὸν οῖκοντουμόιρτυρος 'Αντωνἱνου Ρ. τοτ, 35. ±ο3, ι8.
κατὰ τὸν εὐκτἡριον τῆς Θεοτόκου οῖκον ρ. 95, 5. 98, ι2. 19.27. 99, 24. 3ο. 38. ἐν τοῖς του
ὰγίου Ἱωὰννου Ρ. οη, 19. ἐν τῶι σηκρὴτωι τοῦ αγίου Στεφάνου ρ. 96, 31. τοο, :6. :ο8, ±6.
τὸ Καπροκεραμἐων χωρίον οὐ πόρρω τυγχἀνον του ὁμολογητου Συμεῶνος Ρ. ιου, 28. .(0) ±_
τῶι Μαρατοςαβοἀλης και Νωγὲων χωρίωι Ρ. 95. 17. οει. 7. τὸ Νικἑρτων Ρ. ιο7, 5. 33

ἀρχιμανδριτῶν καὶ μοναχῶν τῆς 'Απαυἑων ὲνορἰας ρ. ιο6, 17
νονῆς του μακαρίου Ἄγαπητου οἱ. Συμεών (7)
μονῆς τοῦ μακαρἱου Βαρααβᾶ οἱ. Μουοίλιος
μονῆς του μακαρίου Βασιλεἱου οἱ. Μάρας (1)
Μονῆς τοϋ μακαρίου Βηλίου οἱ. 'Ιωόιννης (21)
Μονῆς του μακαρίου Γαιανου οἱ. Τιμόθεος (1)
μονῆς τοῦ τε 'Ηαυχίου και τοϋ Δωροθέου έξω τυγχἀνοντα τῆς νητροπόλεως Ρ. :ο2, 5. τοϋ μονα.

οτηρἱου τῶν Δωροθέου Ρ. 96, 2ι. τον. 15

ῖο ιι
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μονῆς του μακαρίου Εόγραφίου οί. Συμεὡνηε (8)
μονῆς τοϋ μακαρίου 'Ησυχίου οί. Ευγένιος ίη- Ρ-10-2.5
μονῆς του μακαρίου Θαλασσίου οἱ. Σεργιοε (Ι)
ί-ίονἦε του μακαρίου Θεοδοσίου οί. Προκόπιος (Ι)
ί-ίονἦὲ Τοὕ ὰγίου Θεοδωρου οἱ. ΣτἑφανΟΞ ίῃ)
5-ιῦνἢε του μακαρίου 'Ιακώβου οί. 'Ρωννλεδ
μονῆς του μακαρίου 'ίσαακίον οί. Σανουὴλκδ
μονῆς του μακαρίου 'ίωἀννου οί. Θωμας (2)
μονῆς τοϋ μακαρίου Κυρίλλου οί. Δωρόθεος (Ι)
μονῆς του μακαρίου Μἀρωνος οί. 'Αλἑξανδρςδ ίί)
ἶϋ μοναστηρίου τῶν Ματρὼνη€ Ρ- ῖο7› 20
Ύ Ὁ ὰ ων μονα ιον .1ο7„27
μονῆς ίίοτἴ μωεαρίουσίίδἡίίαλειἶτίνου τοῦ εν τῶι Καπριὀλης οἱ. Παλλἀδιοε
ί-ίυνἦς τοῦ Παπούλης οί. 'ίουλιανός (3)
μονῆς του μακαρίου Παύλου οί. Καιουνἄἰ
τὸ λεγόμενον μονοιοτηριον τοῦ 'Ρωμανου ρ. 97- 5

9- ι. ιι
··· ( ° τι· ὼτης Σὐρων επαρχίας οί. Σέργιος (6). μονῆς Γινδὰρουπεριοδευτης τῶν ὲκκλησιων ἐπί χωρ ων 1115 Ρ

Π οί. Σέργιος (6) ,
μονῆς του μακαρίου Θεοδωρου δευτέρας Σνρίαε οί- ίωὰννίιΐ ίόί)
μονῆς του μακαρίου Ἰακὼβου δευτέρας Συρία: οί. Σνμεωνηϋ ίίο)” ε “ δευτὲ αι Συρίαι μοναοτηρίων [€οΙΙ. Αι.ιε1Ι.
μονῆς του μακαρίου Μὰρωνος της ἐξαρχοὐσης των ν 'ΠΝ Ρ

Ρ. 568, 15] οἱ. Παῦλος (Π)

*ΠΕ μονῆς 'Ααρών οἱ. Θωμας (ςι) ·τ 2 εἰ Ε οοοαοπι οίειιὶίιοοε οίιιιτειεεπι ειεηυε νι Ἄρίνδηλα.τῆς εκκλησίας Ἐρενδηληνωνοί. ΘεὀδωρΦ5 (Ι )- ·
ίοίοο Ιιοεο οοοίοεἱει ἰπεοι· δγτοε τιοοιιο ἰτιἑετ Ροίοοετἱποο οοίίοοοτο. εεε

μονῆς Εὑξερίου οί. Στεφανος (18)
μονῆς Ζωόρα τῶν Θερμῶν οἱ. Σεβηριανός (2)
μονῆς τοῦ κυρίου Θωμα οἱ. 'ίωόννης (42)
μονῆς Θωμδι οί. 'ίωόιννης (43)
μονῆς τῶν Λουκα οί. Καασισᾶς
μονῆς του αγίου Στεφάνου οί. Φωτεινός (3)

ΞΒἹἹΝΑ

ἰδίου μοναστηρίου Λεόντιος (11). ὑπὲρ πὰντων τῶν ἐν τῆι ὲρἠμωι καί 'ίορδἀνηι πατερων είιιο τοπο-
τηννπιε τῆς ὲνηνον πἀσιιε 6 _

μονῆς του μακαρίου Θεοδοσίου ὑπὲρ πάσης τῆς ὑπὸ τὴν αγίαν πόλιν ερημον οί. ί·ίσυχι09 (2) Σω·
φρονίου. . .πρωτου πόιοης τῆς ἐρημον 'ίεροσολὐμων ρ. 133. 36 ~ φ .

οοεοτὶε ειιδεοτἰρτἱοοὶοιιο αοοὶί οοΙο±ιε ὑπὲρ πὰντων τῶν ἐν τῆι ἑρημωι 'ίεροσυλὐμων μονα)(ων νων “ΜΡ.. . - . . Ί.
παντων τῶν ἐν τῆι ἔρἠνωι της αγίας πολεως μοναχων οινο εννι ιο

μονῆς τοῦ μακαρίου Θεοδοσίου οί. 'Ιουλιανός (13). Νίκων. Πολυευκτος
°° · ' . 'Ιωαννης (38). Μόνοςμονῆς του μακαρίου Μαρτυρίου οί. 'Αναοτασιος (7). Δομετιανος

'Γῆίἐ Νέας λαύρας οἱ. Θεόδωρος (ο). Κόρικος. Μαρτνρινε ί4)¬ ΤεΡἐν”ί”ί®ΐ
Ύῆῖ λαὐραἰ 'Τοῦ μακαρίου Σάββα οί. Κασιανός. Σοιββό°1ιΟ§ ίὅ)
'ΐῆι λαύρας του μακαρίου Φιρμίνου οί. Θεόδωρος (ιο). Νὲσ°Γαβ05

οτιὀἰ εοίον ὑπὲρ πὰντων τῶν ὲν τῶι 'ίορδὰνηι μοναχῶν ειιιο υπερ των ἐν τῆι ὲρίινωι 'ΐἦ5 ὰΥία9 'πὁλεωυ
μοναχῶν

λαύραΰ Ἱὥν πνργίων του 'Ιορδάνου οἱ. Βασίλειος. Κυρισκὐε ί7)· ΤΡαίανὸΐ
μονἦι Του μακαρίου Σεργίου της ἐν τῶι πεδιἀδι οί. Θεόδωρος (11)
λνινννιε τῶν όννίων της πεδιοεος οι. τωοιννης (εν)

μονῆς τοῦ αγίου Στεφάνου Μαοιηα °|αμν(ος Ενειὶίίιό Ιῖιτίσοε ‹ἰ'Οι·ίωι£ 8 ρ. Βο. Ιὶειειὶιος Ροετιιε τί. Πιοτοτ
Ρ- (23. 15ίῖ.]| ὑπὲρ παντων τῶν ὲκεῖσε κληρικῶν καί μοναχῶν οί. Φαυοτῖνοε-Φωΐείι-ΘΞ (2). (Ιων
ῃοτῃίῃθ ΘΪΠΞΦἹΘΠἌ ίιοπιἰτιἰε οεεο ιιἱςίοτιὶιιις
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μονῆς τοῦ μακαρίου Ἰωάννου ιῖιπὲρ πάντων τῶν ἐν τῆι δευτἐραι Παλαιστίνηι (είιιο ὑπὸ Σκηθὀ-πολτυ]
μοναχῶν οί. Στρατἠγιος

ὑτιὲρ πάντων τῶν ἐν τῆι τρίτηι Παλαιοτίνηι αρχιμανδριτῶν καὶ μοναχῶν οί. Κοσμάς (ιι) . Σαλαμανηε
ὑπὲρ πάντων τῶν ἐν τῶι 'Λιλα τῆς τρίτης Παλαιστίνης μοναχῶν οί. "Ιωάννης (ιςο)
ὑπὲρ πάντων τῶν ἐν Λὐγσυατοπόλει της τρίτης Παλαιστίνης μοναχῶν οί. °)-(Μας (4)
ὑπὲρ πάντων τῶν ἐν Πἐτραις τῆς τρίτης Παλαιστίνης μοναχῶν οί. 'Αναστάσιος (8)
του άγίου όρους Σι νά καὶ της ἑρἠμου (είιιο λαύρας] ιραιθοιι καὶ τῆς ὲκκληοίας Φαράν οί. Θεωνας (2)

τον ἐν Τριπόλει οίκον τοϋ μάρτυρος Λεοντίου ρ. 4ο. 2ο
Τιἰιρος: ἐν τῆι αρχαίοι ἐκκλησίαι ρ. 85. 3. τὸν ευκτἠριον οίκον τῆς Θεοτόκου καθεστῶτα τοῖς ἀπὸ -Τῆς

πόλεως ὲπικλησίαν 11.82. 5ο. εν τῶι οῖκωι τῆς αγίας Μαρίας τῶι ἐν 'ίαμῳοόφοις Ρ_ 90! 9. Ρ. 83' 2-
83. 8. 86. 28-87. 2. 4. 5. 1ο-18. 23. 88. 25. 28_3ο. 35. 89. 36. ιῃο. οο. 16. 23

ΙΝΏΙΘΕΘ

ί ΘΘΝἹ'ίΝίΞΝ'Γνί”ὲ

Ἡ διάταξις 'ίουστινιανοιἶι βασιλέως κατά 'Λνθίμου Σεβἠρου Πὲτρου καὶ
Ζοοὁροί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 41 Ρ. 1:19· 26.„_ 123' ῖ5
εΙειί:ιι 11. 6. 111. Ασε. 2.. 536 Ρ. 125. 14.. οί. Ρ. 123. 28. ίοοίει. ίη εγηοείο
Ηἰοι·οεοίἰι11ί1ειι·ιει 5, 4.5. 46

Λόγος τοϋ βασιλέως 'ίουστινιανοῦ καταττεμφθεὶς πρὸς Μηνἄν τὸν ἀρχι-
επίσκοττον τἦς εὐδαίμονος πόλεως καὶ ττατριόιρχην [οί. 11.-2οΒ. 18--22)
κατά ®0.)ριγἑνους καὶ τῶν αὐτοῦ δογμάτων . . . . . . . . . . . 6 ρ. 189. 18 _. 2.4' 9

"ίσον πράξεως συστάσης ἐπὶ του τῆς ἐπαρχίας [5γι·ίαο ι ι) άρχοντας (οί. Ρτο-
εσρορτ. ι Ευτγοίιίοουε] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 34. Ρ. 92. 32 --. χη3, 22

"ίσον άλλης πράξεως συστάσης ἐπὶ του αυτου άρχοντος. . . . . . . . 5. 35 ρ. 1ο3. 2.(- 1ο6. 11
εσενα οιιιιί: τι. 519 ροεί; 11. 6. 111. Έει1ιι.ιει1·. [οί. ρ. 1οο, 15] οί: ει.‹1ἰοοί:ο. ορί-
εειιὶειο ορἱεοοροιτιτιτ Ξγτίειο ιι 2.11 Ιοίιειτιιιοπι Θοηεπαπίίτιοροίἰε οί: οἱιιε
εγιισιιιιιιι 5. 33. οί. 11.92. 15-18. 1ο8. 21-¬23

Θοείει εγιιοαί Οοοοτοτινίηοροίίτειιιοο ός). 2. 6. 1ο. 21. ιτι. Μοιί. ει. 536 5. 52 12.126. 1 -_- 135 Ρ. 185!
όεετίιιοτει εποε Ι-Ιίοτοεσίίιτιο. (ρ. 125, 1. 123. 27. 28) οτ ίί.ιί ίιι εγιιοόσ 25'
ίοοίο. [11. 125. 50-52]

Θοετει εγιιοείί Οοιιεεαιιίίιιοροίίτοιιοο τί. ιι. ιη. Ιιι1ι.ει. 556 . . . . . . 5. ιι 12.27. 11 -..ι.οΡ_ 119, 25
ηοςιίῃαεο. οιιηε Ηίοτοεοίίτοο (ρ. 125. 1. 123. 27.28). εοεὶ ὶοοτίο είίίῖοττυι·
ίν. 125.12-321

Θοείει εγιιοοίί Ηίοτοοοίίιιτίταποο 11. 19.111. δορτ. 11.536 . . . 5. 42 ρ. 125. 16- (5± Ρ_ Ϊ25'
36. 132 Ρ. 186. εε) 133
Ρ. 189. 17

"Αναφορά προς 'ίωάννην πατριάρχην (ίΞοι·ιετει1ιτίιιοροΙιε] παρὰ 1ἦ9 ἔνδη·
μοιίισης συνόδου ει. 518 (οί. 11.85. ςι-¬12]. ιιιἱεοει Ηίονοεοίίτιιο [5. 28]
οι; Τγτιιπι [5.2ο]. Ιοοτο ἰο εγιιοαο 2.556 . . . . . . . . . . . 5.25 ρ.62. 18_ο6.34

Ϊἰρίειίιιὶιιο εγιιοςιίοιιο Αεειροεί ρειροο Ιὶοιτιειιιί υοιεοἰο . . . . . . . . . 5. 71 Ρ. 152. 12-¬ 153. 28
Ερίετυίοο Ηονιτιίεείαο ρειρειο Ιῖο1ιι2.1ιἱ ειεί Ερίρὶτειιιίιιιιι ()οι·ι.εί:ο.1·ιί:ἰιτοροΙί1ει-

1111111 (οί. 26.111. Ματίε. ει. 521 οἱ. Θοίί. Αιιοίὶ. 237] ειίηυο οίυοείοπι ειοὶ
οίοιτιπι οί; ατοὶιίιιιοιιείτίίοε Θγτίειο ιι [11. 1ο. 111. Γοοτ. ει. 518] ιιοιτιίοιιοε
ίοοίοο ίπ ειγιιοιίο Θοοετατιτίιιοροὶίταοα ει. 53ῦ οί. 5, 16-19 οί: Ρ. 11ο.
15-17. 113. 19. 2ο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.21 Ρ. 56. 22_5ο.2ο. οο

11.52. 32 ἡ 56. 21
Ἑπιστολη 'Επιφανίου επισκόπου Τὐρου καὶ τῶν υπ' αυτόν πρός την ἐν-

δημουσαν ἐν Κωναταντινουπόλει ουνοδον; αοίοοτειε ειιιιί: (οί. 12.84.
ο-12) ειοοίοιιιοτίοτιοε ηιιειο ίοοτιιο ειιιτι: οί. 16. ιτι. Ξορε. 2.. 518 ίτι οοοίο-
είει Ἱ.`γι·ί. οπιιτίσ. ίοοίει εατιί: ίπ εγιτοαο ()οι·ιε·..ί:ει.ι:ιί;ἰ1ιοΙ1οίίί1ι.1ι1ι. ει. 536 οί.
5. 23 ρ.5ο.33-¬-35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 31 Ρ. 8ο. 31-285. 2_ 32
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'Επιοτολῆ του οῖκουμενικου πατριάρχου Ἰωάννου ίδικῆ γραφεῖσα 'Επι-
φανίωι τῶι ἐπισκόπωι Τυρωι Ιοοαι 11. 16. ιτι. δορε. 2.. 518 Τγιί [ρ. 85.
5. 6] οὲ ει. 556 111 εγτιοεὶο Οοιιείαπίίπορσὶί 5. 23 ρ. 59. 5ο. 51 , . .

'Εττιοτολῆ Ἰωάννου του οὶκουμενικου πατριάρχου γραοεῖσα Ἰωόιννηι τῶι
άρχιεπισκόπωι 'ίεροαολυμων καὶ πᾶσι τοις μὴ ἐνδημοϋσι τηνικωτα μη-
τροπολίταις 2.. 518. ὶοοεει Ωοηοίωιιιτίοοροὶί ιιι εγιιοτὶο ιι. 536 οί. 5. 25
ρ. 59, 29. 3ο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ἄντίγρατρον Ἰωάννου 'Ιεροσολύμων καὶ τῶν υπ' αυτόν ἐπισκόιτων πρός
Ἰωάννην τον Κωνσταντινουπόλεως ιι. 518. Ιοοτο ῦοιιοιιιιιτίιιοροὶὶ ιιι
εγιιοτὶο 53ῦ οί. 5. 25 Ρ. 59. 51-53 . . . . . . . . . . . . . . .

Ερίεὶπιὶει. Μο1ι2.ο Θοιιείααίίοοροὶίταιιί πό Ροὶ;ι·ι.ι1ι1 Ι-Ιὶοτοεοὶὶιιιίίειιιυτο οί.
ρ.123.26-29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ίίΞ11ίειί.ιιὶει. ορἰεοοροτιιιτι ςίἰοοοεοοε Θτἰοιιἑἰε οί: Ρειὶοοοεἰιιειτυιιι Θοιιεὶοοίὶ-
ιιοροὶὶ οο1ιι1ιιο1ει1·ιί;ίι1ι·ι1 1111 Αραρονιιηι ρτιραιιι ιῖοτοοιιιιιπ . . . . .

'Επιστολῆ τῶν ἐν δευτἑραι Συρ ίαι επισκόπων πρὸς ί ίωαννην πατριάρχην καὶ
τἡν συνόδου. οιιὶ ειιἑίίοοίκι ευιιί: ἔοείο. οοιτιιιτ ρτειοεἰιὶο ρ1·οιιὶι·ιοίειο 5. 54.
35 οἱ. 211912; εοωρὶει. σετ ει.. 519 Εοί. ρ. 1οο. 15] οι; ὶσοαι. ()οιιει;ιι1·ιί;ί1ιοροὶἰ
ιιι εγιιοόο 2.. 556. οί. 5. 25 ρ. 59, 55-57 . . . . . . . . . . . .

Βασιλεῖ ' ίουστινιανῶι δἑησις καὶ ὶκεσία παρα Μαριανοῦ ἐξάρχου τῶν μοναστη-
ρίων τῆς βασιλίδος καὶ τῶν ταύτης άρχιμανδριτῶν καὶ παρα τῶν
ἐνδημοὐντων ἐν αὐτῆι 'ίερ οσολυμιτῶν καὶ τοϋ άγίου όρους Σινα καὶ
ἠς δευτέρας Συρίας ὰρχιμανδριτῶν καὶ μοναχῶν οί. 9. 156. ιι--7
οοη11ἰί:ι11· οοιτιιιεὶοιτι διδακαλικόν . . . . . . . . . . . . . . . .

τῶι ὰρχιεπιοκόπωι τῆς πρεσβυτὲρας 'Ρώμης 'Αγαπητῶν παρά Μαριανου ἐξ-
όιρχου τῶν μοναοτηρίων τῆς βασ ι λ ίδ ος καί λοιπῶν άρχιμανδριτὥν τἦς
αὐτῆς καὶ παρὰ τῶν ἔνδημοὑντων ἐν αὐτῆι Ἰερσσολυμιτῶν καὶ 'Ανατο-
λικῶν άρχιμανδριτῶν καὶ μοναχῶν . . . . . . . . . . . . . . .

ωλ Ἰουοτινιανῶι τῶι αίωνίωι αυγοιἰιστωι καί αυτοκράτορι παρά Παύλου
ἐπισκόπου 'Απαιιείας καὶ τῶν λοιπῶν ὲπισκόπων τῆς δευτὲρας Συ-
ρων ἐπαρχίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Βασιλεῖ Ἰουστινιανῶι αὐτοκράτορι αόγουστωι δἐησις καὶ ίκεσία παρὰ Μαρια-
νοίἴι ὲξάρχου τῶν μοναστηρίων τῆσδε τῆς πόλεως καὶ ὰρχιμανδρι-
τῶν τῶν αυτῶν μοναστηρίων καὶ τῶν ὲν αυτῆι ἑνδημοὐντων από τἦὲ
υπό τα Ἰεροσόλυμα ὲρἠμου αρχιμανδριτῶν και μοναχῶν καὶ
τῆς δευτέρας Συρίας καὶ τοϋ άγίου όρους Σι νὅι καὶ τῶν τριῶν Πα-
λαιστινῶν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

τῶι άρχιεπισκόπωι καὶ ποιτριάρχηι τῆς βασιλίδος Μηναι καί τοῖς ἑνδημοίίσιν
αὐτῆι ὲπιοκόποις τἦε 'ίταλῶν χὡρας . . . καὶ τῆι ἐνδημουοηι τῆιδε
τῆι πόλει επισκόπων συνόδωι παρά Μαριανοϋ κτλ είπιίὶιιοι· οιηιιο 5. 12.
οί. 51. 52. 28. 29. 51 - 11. 55. η. οι; Ρ. 181. 2ο. 55-36 . . , . . . .

τῶι αρχιεπισκόπωι καί οὶκουμενικῶι πατριάρχηι (υοιιειοοιἰῃοροὶίῃ Ἰωάννηι
καὶ τῆι ἑνδημουοηι συνόδωι άξίωσις παρά κληρικῶν καὶ μοναχῶν τοϋ
άποοτολικοϋ θρόνου τῆς 'Λντιοχἐων μεγαλοπόλεως κοιθολικῆς ἑκκλησἱα9
οὶνίειτει 2. 518. Ιοοίο. Θοοείαπτἰηοροὶί ίιι εςιτιοεὶο ει. 556 οί. 5. 25 ρ. 25. 26

τοῖς ὲπιαιςάποις Συρίας δευτέρας παρά . . . όιρχιμανδριτῶν καὶ μοναχῶν Ύἦῖ
'Απαμὲων ἐνορίας 2. 519. οι. Ρ. 91. 28-52. . . . . . . . . . . .

τοῖς ἐπισκόποις τῆς δευτέρας Συρίας παρα τοϋ κοινου τῶν κληρικῶν τἦε ἐν
'Απαμείαι τῆι μητροπόλει εκκλησίας = τα ὲτιιδοθἐντα διδασκαλικὰ
Ρ. 92. 7. 95. 7. 1ο. 12. 1ο1. 38. 1ο2. 7. 2ο. ὶοοικι. ἱιι ηοκιίει οοιτιιιι ριτιο·
είσο ρτουίιιοίιιο 5. 5.1. (ιι. 2.). οι Ιιαοο οι; 5. 56 Ιοοοι ειιιιτ Οοοείοιιίἰπο-
ροὶί ίιι εςιτιοεὶο 21.556 οί. αιιιιο ειιριτι. ιιοίειὶιι ειιτιὶ: πτὶ 5. 55 . . - ·

λίβελλος τῶν μοναχῶν προς την ἐνδηοοῦσαν σόνοδον. ῶι τινι συνὲ3ευκται
καὶ όπως ὲκηρυχθησαν αἱ τἐσσαρες ἐν τῆι ἐκκλησἰαι συνοδοι. οὶοὶιιιιι
ειιιτί; εγιιοόο α. 2ο. 111. Ιιιὶ. 518 [11. 62. 55] οί; οὸίοοίο. τοὶοίίοπἰ 5. αὀι
Ιοοτσ. ἱιι ιιςοιοσο 2.. 556 οί. 5. 23 ρ. 59. 25-27 . . . . . . . . . . -

Ασια οοιιοίίίοιυιτι οοουιτιοιτίοστιιτιτ. Τοπι. ὶιῖί

3. 29 Ρ· ἶ?ι Ι-τίυ

5. 28 ρ. τό. 26-57

5. 3ο 11.57.11 -8ο. 5ο

5. 48 Ρ- 124.15 _ 125.18

5. νν 12.1-125 _ 152. 6

5. 11 Ρ- 901 Ξηπ 92- 31

5. 59 Ρ. 13Ι. ἐὶςπ Ι34. Η
5. 62 Ιι. 13.4.. 18 - 156. ΙΟ

5. 68 ρ.13ό.29_~ 147. 4

5.11 ρ. 5ο. 12-52. Ι5

5!
12 11.52.16-38. Π

ιι. ιι ντι. ν-52 -ι

5. 24 Ρ.6ι°1.Ι-_ὕ2ιί7

5.56 ρ.1ο6.12--110.?

19. 93. 18 _· 9813

12.71.30 - 16ι25
32

65

5. 26 11.61. 1-71. 29 5. Ξἶ
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“Εκθεσις πίστεως κοττὰ ἀττοκἀλυῳιυ Γρηγορίου ἑ111σκο·που Νεοκοιοορεὶοις 1 ρ. 3, 1-13
Βασιλείου ἐ·πισκὀ·που Καισορεἰας Κο-ππαΒοτ‹ίσς σε ·1·οἱι·σερὶ·πὶσ·τεως λόγου 2 Ρ. 3, 111-¬-16
89111ι:ιοΙ1.ι1ι1 1201121111 ίἶ.Ι1ε1]οοὀο1ιο112ἰε . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Ρ. 3, 17_ 6, 26
Ερἱεἰιιῖοο ῦοἑἰοὶοο 211 Ρο1ι·11111 Γι1Πο11ο111 . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ρ. 6, 28 _ 25, 27

1 Ἄυποἐωνοε ἑ1τισ·κὀ11ου 'Αρσενὁης 9. 6, 28_ 7, 37 = ΑΡΡ. 1 Ρ. 217.
1 _ 218, 22

11 Φαὐσ·του ἐπισκόπου Ἄπολλωνιὰδοη 11. 8, 1 _ 9, 9 = Αρρ. 3 Ρ. 226,
1 _ 227, 1ο

111 ἴῖαμφίλου ἐπιοκὁπου Ἄβυδων Ρ. 9, 11 _ ιο, 23 = ΑΡ11. 3 Ρ. 223, 1
_ 227, 17

1111 Ἄσκληπιὰὕου ἐπεσκοπου Τρὰλλεων Ρ. 1ο, 25_ 12, 3 = Αρρ. 11
Ρ. 22.1, 18 _ 227, 1ο

ν '|ουσ-τικἰυου ἐπεοκὁπου Σικελἱσς Ρ. 12, 3 _ 13. 13
νι Φἰληκος ἐ·π1οκὸ·που "Ρώμης 11. 13, 15 _ 15. 3 = Αρρ. 7 Ρ. 23ο, 1

_ 231-1 2?
1111 Κυν-τιοιυοϋ ἐπισκόπου Ἄ,οκουλ1ο1νὁὅν Ρ. 151 5-· 17, 32 = ΑΡΡ. Β

Ρ. 227, ΞἙ _ 229, 11.1

11111 Ἄκοτκἰου ἐπισκόπου Κωνστσντιυουπὁλεωη Ρ. 18, 1 _ 19, 29
111111 Φἱληκος ἐπ1σκὁ11ου 1136111191 11. 19, 3ο_ 23, 29

1: Φἱληκοε ἑπτοκοπου 'Ρώμης Ζἠνωνι βασιλει 11.23, 31 _23, 27

Που.

Ι.1ου .
Νιιιυ.

Πουυ.

Ιοε.
1 Ἑἱοη.

2 Ρ21··11.Ι1Ρ.
Ιοι1
Ρο.

1, 3. 2.1
1, 26

1, 28
21 7
2, 17
51 3

22, 18
25, 8
451 1
ιο, 1
16, 36 119.
22, 6. 12

6.11
321 7

7, 1 119.
3, 11

1.1, 211 119.
26, 16_2ο.
110, 2ο

21 7
11, 1
51 5- 6
7, 16. 17
7, 16

16, 8
17, Β
18, 2
19, 8. 9
21, 23
361 17
391 3- 4
4418
511 5-7
541 13-15

11 ΛΠΗΞΠΨΝΤΨΠ ΨΙΞΕ. ΕΧΠΕΚΡΨΝΤΨΚ

1931 15 1 541 15 149.
191, 18. 192, 27, 193, 37, 11,. 3 11ο,

16. 197, 17 72, 8 77,
193113- 19411 10 731 12- 13 531

Ι 7 74. 6 1-1-71
1 76. 11 77,

1931 9·
ΞΟ, '22

211. 25 , 711.15-16
191 4

78,11 ,

21.,

05, 11. 60,

135.18 10512 77.
77. 21. 105. 3
111. 10- 55. 33 1251 37-111
11.3, 30 109. Ι

ιοο. 3
1111 33 11-11 7

1311 7
131. 20

221, 11
18, 36
15. 25
1;-171 4

186, 28
411 17

1118, 8
112, 16
18, 11

2731 34
222, 33

22, 1
91 4-

1217, 12
21ο, 17
. 1.1, 1.
132. 8

, 117, 24
. 138, 23 121, 1

771 33 , 12513
133. 211 118. 35 , 1351215

. 228,1

227, 11. 511.

23ο, 23

Ρτου .

1ΞοοΙοε.
02111.
52.9. 8ο.Ιοι11.

138, 21. 22
1, 31
8, 13.16
8, 22

2ο, 2ο
21, 1
22, 28
26, 11

3, 1
113
7,26

11, 9
2, 1ο

151 30
22, 16. 17
251 9 [ὁ Σολο-

11111111

5?1
401

1331
13,

212,
1ο3,

771
301
77θ

133.
111,
131.
21191
1331

311
931
401

1ο6,
121,
21ο,
111,
2ο4,
Ι-1117.

1471

54'

22

27
36
7.
35
19
22

7
31
13
12
17
26
7
7
28
15
3ο
16
11
14
15
15
22
25
23
17
2ο

17
36
33
18

7

228, 2.

9 1



Ιοε.

121.

ΤΙ117211.

33219211
Ε2οοΙ1.
13211.

Οε.

Λιποε
Ν211111
1121129.

Ζ2οΙ·12.1·.

Μ1; .

6.
6.
8.
9.

321
59.
53.
66,

Ισ

9.
1.
11
1.
3.

33.
7.
7.
4.
5.
5.
1.
11
3.

1ο,
12,

1.
3.
5.
5.
9.
7.
7.
7.
8.

1ο,
11,
12,
13.
16,
16,
16,
16,
16,
16,
17,
18,
18,
18,
19.
21,
23.
251
1'-5.
23,
25.
25.
251

2. 3
2
ΙΟ

6
5
ΪἙ

ο
2-1
Ιῦ

Έ

2 .

3
5
36
11
9.1ο
1ο
6
9. 1ο
1ο
3

3
1
1
1ο
28
29. 3ο
9. 1ο
6
13
15
17
17
28
33
12
16_18
16. 17
16
17. 18
18
19
22

6
6 (21
29
33
13
23_27
35
26
29
311
.11

21ο,
13.

Ι 35·

71

222,
111,
25.

2ο6,
781
191

2ο,
2ο,
2ο,
2ο,
2.3.

2ο6.
2971

1871

187,
187,

781
137.
21ο,
1411

192,
23.
191

95!

181,
1951

1 12.
77.

186,
7)

531
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